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SENHOR.

M acçãÔ de perpetuar a memo-

ria dãftmdaçaÕ de Lishoa^e va-

rias antiguidades de Portugal nefla reimprefjaôy

devo bufcar a Real
^ / fuheram proteção de Vof-

fa Magefiade para a nmala à recomendação da
pojie-



<•»?*•« '?3*.«-.».

páíléridaâelde hum Reyno fed^lí^mo y pois tendo

ef^e a Vojfa Mageftade por Monarca acofripanha-

dó de tantas virtudes y Jó da Obra defte Livro pó-

de^fer legitimo Mecenas agra^ídeza de VoJfa Ma-
gefiade a quem o dedico , rejervando-o para o fe-

liz Reynado de V. Mageftade as memorias de huma^

Corte y que fendo berço dos Reães Afcendentes de:

V. Mageftade y erajufiofe acreditace com taÕ in--

comperavejyt Realpatrocinioycre/endopor meyo dei-

le y as eflimaçoens da fundação de taÕ venturofa

Pátria y que jufiamenteJervirâ de inveja as capi--

tàes dos mais Reynos
y
pelo explendor com que nef^

ta fe exercitao nofeculoprefente a relevantes Ex^

celknciâs do Culto Divino^e da bunmnidadej gran-

geando4he efjes créditos o ftngular nome de F. Ma--

geftade vinculado aspiedojas afabiUdades com que

atende ao bem^ eaugmento dos vajfalias âoJeuRey^

myeje a elle eflaÕ recahmdoas mayares vantagens y.

também deve ter lugarfe renove a memoria defl^

livroy qoffereço aos Reães pés de V. Mageftade pa-^

ra credito da naçaÕ PortuguezayC daJuaRealCorte^.

De V. Mageftade

Humilde VaíTalIo.

Manoel António Momeiro de Campos.

PRO-



PROLOGO
AO LEITOR.

E ARGUMENTO DESTA OBRA.

O Grande conceito , que as naçoens eítrangeíras tí-

veraõ íempre da grandeza , e opulência deíla in-

íigne Cidade de Lisboa : principalmente defpois,

que os deícobrimentos das vaílilTimas Provincias de
Afia, Africa, e America a íizerao flotentiífima ; lhes

folicitou a curiofidade de faberem fua origem , e antiguida-

des ! taõ ignoradas de alguns naturaes delia , que lhe naõ fa-

biaõ mais ,
que fer Ulifíes íeu fundador. E ainda que naõ íe-

jaô coufas noíías próprias , as que fizerao noílbs antepaíía»

dos j nos pertencem por razaô de íuceflliõ, a vendo de tratar-

fe publicaa-^nte de fua dignidade : pois coiíforme a.diíHni-

çaõ dos Juriíconfultos , he a Cidade hum ajuntameuto miver-^

jal âe homensjuntos emhum corpo , a que fe refere aíiim o que
nós íizemos , como noíTos ante paliados : como também o difr

finiraô Santo Agoftinho , e aulo Gellio.

Para dar fatisfaçaõ a eíles comuns dezejos procurara^

CS Rey? Dom AíFonfo V. D. Joaó ÍI.D. Manoel , D. Joaõ líl,

e D. Sebaftiaõ, que alguns homens dotos naturaes , e eftran-

geirc s efcreveílem as coufas defte Reyno , e particularmente

o Sereniffimo Rey D. Manoel , inífou com o Biípo Paulo Jo-
vio

, que compuzeíTe huma taô perfeita hiftorla de Lisboa

:

como ella , e fuás grandezas mereciaõ ; não fe dando pot
contente dos poucos íujeitos, que entaõ avia em Ponugal^
encarregandolhe juntamente a hiítoria da Índia ,^ acabada de
deícobrir em feu tempo : e cujas conquiftas , e defcobrimen^
tos tinhão admirado todo o univerfo ; mas todos eftes bem
nacidos dezejos fe malograrão , porque os prémios naó cor-

rei-

( I ) %fleUjcttum inftit. dejure naturali,L,.prôfenehatur

ff. dejudie. (^ tit. jf quod cujus cunque , UYíh^rfttatu nomine.

S. Augufi, lih. 19. âe CivitsCap. 21. AuL GeL-^^lio. noã. tóio



Prologo ao Leitor y
""

refponderaõ á gravidade dos argumentos , perigando a fama,
que os acreditava.

Mayor a ad(|uirío Damião de Góes com o nome , que
deixou em Alemanha, ePaizes baixos de Flandes,e nas Chro-
nicas Del-Rey 13. Manoel , e Príncipe D. Joaõ, que eícreveo:

que no tratado da defcripçaõ do ílao de Lisboa , em que du-

vidou fer LJltires feu fundador. Das grandes letras , erudição,

diligencia, ^ verdade do Meftre André deRefende fe eípe-

rava , que fupriíTe eílas faltas : mas foi ao contrario , porque
eícreveado brevemente de algumas Cidades , e Villas de Por-

tugal ; o não fez de Lisboa, ou porque deixou imperfeito o
livro das antiguidades, que fe imprimio defpois de íua morte,

ou porque a dificuldade da empreza naô achou lugar em feus

eftudos , e quiz antes calar , que dizer pouco delia , como
bem diiTe hum efcriptor de Hefpanha. Chriílovai Rodriguez
de Oliveira guardaropa de D. Fernando de Vafconcellos , Ar-

cebifpo
,
que foi deíla Cidade , eíiando algumas grandezas

íuas por menor, embaraíandoíe com couCas ejnportautes

«

que a fun iaçao, e antiguidades, em quenaõ falToiu

Luiz Mendes de Vafcanfello!>" bem conhecido neíle

Reyno por fua nobreza i e partes , tocou algumas excellen-

cias defta iníigne Cidade nos Diálogos , e íitio deila, funda-

das em razoens Philofophicas , e Mathematicas , em que era

perito : mas como feu principal argumento foi íó em ordem
a louvar o fitio , naô fuprio ^ falta da própria hiftoria, de que
Lisboa tanto neceíTita. E ultimamente certo Aytor

,
querendo

efcrever gi-andezas deíla ^ o fez de íorte, que o Senado da

Camará foUcitou alguns doutos defte Reyno , para que as ef-

creveflem : oífereceodo fe a gratificar cora Hberaes prémios o

im nenfo trabalho, e infatigável eítudo do argumento , qu^
ninguém atégora o tomou à fua conta , por cuidar lhe falta-

riaõ as honras , e prémios , do>' que lhe fazião femelhantes

íerviv^os^

Eltimulados deíles generofos efpiritos , vemos nos

pro-

.( I ) Damião de Góes índefcrip^ OUfip.
<^a ) JjaH^JCif^íuf €ãp. 20.

( 3 ) (Jbrí/k^£.Kon^ de Oliveira grandezas de Lisboa,

( ^ ) Lísi2i him ies de Fajconc. òVí/V de Ltsb.



e argmmmo àefta úhra.

proíogos honrados , e contentes os Autores » que eícreverão

as hiftorias de Toledo , Sevilha , Granada, Madrid , Segóvia»

Cuenca , Leão , Tuy , Ouviedo , Qaragoça , Barcelona , Va»
lença , Tarragona, Huefca , Falência , Badajoz , Merida, Avi*

la , Siguenqa , Jaen , Murcia, e Carmona com outias, que dei-

jamos por prolixidade , não tratando das de fora de Heípa»-

cha , e nao tendo- muitas delias mais qualidade , que a gtan-

geada com as. pennas , dos que as illufttarão ^ íó a de Lisboa

eílão até gora fepultadas no abifmo do eíqueciroento , e ar-

ehivos da veneranda antiguidade,fem faber íe mais delia, que
fer Uly{resreufandâdor(o que alguns negarão) tendo a pri*

ineira fundação» mais de novecentos annos de anteriorida-

de..

Nete confiffem as mayores^ excelfencias de huma Ci-
dade : como bem derão a entender os Emperaderes Theodo-
fio, e Valentiniano ao Senado de Conílantinopla, e Pythago-
rasHies atribuía amayor honra, que Lisboa tevet^antos íecuios

©bRurtcida , por não aver filhos íeus , que quizeíTem alcan-

çar o grcinde home ^ com qpe os efcriptores calificaô os que
lazem ítrviços femelhanres a fuás pátrias : oque Plinio o me-
nor encareceoquãdo repartindo o difcurfoda vida em três par»

tes UnáiLQx:Prima lit^ têmpora^ media pátria extrema nobis"

impertire âthcmus \ e eíle foi o motivo, com que profegur
tão árdua en- preza ,

por não ficar inferior no amor da pátria,

ao com que ts eílrangeiros efcreve«ão excGllencias das fua^::

repreíentandolhas o amor natural r^ayores, do que tm íi erao,

e os Romarios palíaraô tanto avante
, que ponderou delles o

Licenciado Gregório Lopes Madeira
, que não íó prceurãião

íe extendefie feu nome ,. fe falafle ftia lingua , e fe intradu*

ziffem feus coftumes tm todas ís Provireiss du Império : ma»,

que fe achalle em qualquer delias hum retrato da mefma^
Êoma*

Temerão fempre os Varoens eminentes fair a luz com
fuás obras por não ficarem expoílos a ceníuras de ignorantes,

aventurando o credito entre íeus juízos ; perigo, que não eor-

lem
( r ) £. I . Càe Cofifidibu. Lib\ 21

.

( 2 ) Plin. Jun. lib. 4. Epifl. adFomp. Ba£
(3 ) Madeira inpruhg. excel. Htjpan.
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remos menos conhecidos por doutos, porque não tendo tan-
to, que perder, procurão com luas obras alcançar a gloria,
que os aguarda v\^> aplauío commum, que Propercio e fere via,
como elle confeíTa naquelle difticho,

Magnum iter afcendo Jed ãat mihi gloria vires^

Non juvat exfacili leãa corona jfigo,

Efta foi a caufa , que me obrigou a vencer as diffi-

culdades prevenidas perfuadido das razoens , com que
muitos liomens doílos deíle Reyno, e fora delle me con-
vencerão a profegíiir eíta erapreía quinze annos , que nella
trabalhei, com notável eftudo^ e inveftigaçaõ de documen-
tos , rehqoeas, e livros; alguns dos quaes mandei vir de
Itália , e Fiandes

, juntando matéria baílante para cfcrevet
efte ,e miaifeílar as grandezas de Lisboa, dignas de íer efcri-

tas , e andar na memoria dos homens ( como fez Selluílio et-

crevendo a hiftoa Romana ) fem me embaraçar com miude-
zas, que mais deíacreditão

, que engrandecem : como fize-

xáo outtos.

Dividiremos efta hiftoiiaem dous volumes , contan-
do nefte primeiro os fuceflbs de Lisboa, deíde fua fundação,

até que ultimamente foi ganhada aos Mouros pelo gloriofiífi-

3no Rey D. Affonfo Henriques. E no fegando fe profeguirá a

ferie dos annos com os fuccelTos delles até o prezente , tra-

tando dos Varoens illuftres , fumptuofidade dos templos , e
fuás fundaçoens, e mais coufas Ecclefiafticas, e politicas, dig-

nas de fazer delias memoria.
No primeiro livro naô fera a hiftoria raô agradável

,

porque como nellefe trataô antiguidades taó remotas , fe ufa

de doutrina clara , e fmgela fem levantamento- de razoens ,

que na hiíèoría corrente fupriraõ aquella talta ; procurando-

lhe ordem , e concerto
, para que a todos agrade, porque

naô falte o que fe dezeja
, para fer perfeita ; pois do contra*

rio fefeguiria deíTuftn^r a gravidade do argumento , e não fa-

íisfazer aoscuriofos, que era o que Plutarclio queria feco-

Ihefle

C I ) ?rop?yc. ekg. 4*

( 2 ) Sallufl, in pr^fat.

(3) Fhirtarch.de curufit*
^



e ar^mnénto âefla ohrã.

IheíTe da hiftoria ; dando nefta devido efplendór aos gloriofos

feitos de noíTos naturaes , que feraõ documentos aos prefen-

tes, para que procurem imitalos nas acçoens moraes, poli«

tica , e militares
, que foi o intento do grande hiftoriadcr Tir

to Livio em efcrever as dos Romanos.
Quem confiderar o immenfo trabalho dcfta primeira

parte , e as fabulas , em que achamos noíTas verdades disfar-

çadas , pode dizer com razaõ , o que Diodoro Siculo , quan-

do le prezava de dizer coufas, que outros não tinhaõ tocado^

anticipando-lhes os dezejos de as fazer notórias , as dificulda-

des , que em trinta annos fe lhe reprefentáraõ. Náo foi a me-
nor das que vencemos , a falta de Autores antigos noíTos na-

turaes : cujas obras, ou perecerão : ou neUas fe naõ iembrá-

raõ de fua pátria, porque S. Damafo, S.Olympio, Paulo Oro-
fio , Joaõ Biclarenfejlddacio, Apprigio , Angelo Pacenfe , Ifi^

doro o menor , e outros todos Luífitaaos ,e queâoreceraõ no
tempo dos Romanos , Godos , e Árabes ;

pouco, ou nada ef-

creveraõ de Portugal , com que de fuás coufas nos não ficou

mais, que huns longes confufos , e a pouca noticia, que acha-

mos nos eftrangeiros, que as dulteraraõ , fazendo- as fuás pró-

prias , e fallando nas noíTas equivocamente , porque negan-
do-as de todo , não fizeíTem fuás hiftorias fofpeitofas.

A falta
,
que temos das antigas, diminuio a gloria

,

com que pudéramos fer mais celebrados , porque noíTos anti-

gos Lufitanosnão foraô tão afFedos á liçaõ hiítorica: como ao
exercicio das armas , com as quaes tiveraõ ambiga a galhardia

doá Romanos, refultando eíte damno , naô fó em prejuízo

de fua memoria : mas das antiguidades de Lisboa ,
que procu-

raremos refufcitar até, que mais delgadas penas lhe reltituão

por inteiro fuás glorias , e emendem noíTas taltas : cujo def-

cuido deve proceder das três caufas anexas aos homens eru-
ditos deíle Reyno ; que faõ poucos prémios, falta de honras,

e defconfiança natural
,
que (em ella , e com as duas primei-

ras o puderao noíTos naturaes fazer taõ illuítre t como os Gre-
gos, e Romanos ás fuás Rçpublicas^ : fó os heróicos feitos dos
noíTos paíTados ficarão fepultados com os que acabarão , conf-

*

§ tando
( I ) Tít, Liv. inprokmio,

( 2 ) Diodor, Skuh ik i , cap, 3 . é?^ 4.
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tando de acçoens tão vivas
,
que fe puderaò renovar toman-

do-as á fua conta muitos dos íujeitos
,
que vemos defconten-

tes , e desfavorecidos, que foi a cauía principal, porque o
Grande Alexandre levava configo ao Philofopho Califtenes,

quando paíTou a Afia; o que muitos Eniperadores, ePrinci-

pes do mundo fófíâraô de fuás pennas , para que juntado eíle

louvor ao da efpada duplicaffem a gloria de feu nome.
Prevenirão todos , que mais avião de perpetuar z me*

moria nos fepulchros vivos das.]etras,quenos foberbos Mau-
foleos , e Pjramides^ que o tempo arruina (como bem diíTe

Horácio ) por ferem o premio do valor , com queos homensi
fe engradecem , porque aquelle de que fenãa tem noticia ,

pouco fe diferençada pufilamidade , dequenimguemfe lem-
bra. Acabáo as coufas

, que nos parecião incorruptíveis ceden-
do ao tempo confumidor y e antiguidade envejofa ( como lhe

ohaínou Ovidio ) fua maiof^fumptuoíldade, e oftents^ao * mas;

náo a memoria dilatada nas hiílorias ,
que a immortalizão ;ô

cuja falta fe vé tam ordinarimente entre nós, como declamao-

Gafpar Barreiros , D, Fr. Amador Arraez , João de Barros , Di-»

ogodo Couto, e outrosAutores noílos queixofos, e magoados^
de que os poucos prémios desfalereíTem os engenhos , e esfri^

aflera o calor , com que elles fe alentam ; o que com mais ra-

zão fentia o^noílb Príncipe dos poetas destavorecido da forta«

na 5 que o perfeguia em Afia, e Europa com aquelles verfos.

Vaãos atmosdecendo , e jd do Eflio

Ha pouco . quepajfar até o OBono ,

Afortuna me faz o engenhofrio
Doqualjá naÕ me; jaflo , nern , ahono :

Os defgojios me vaõ levando ao rio

Do negro efquecimento y e eterno fono :

Ma^
(O JuftinJih, 11, Pultarch. mSylla, Stieto, invitaJuL

CJfar. Aug^ é^ Claud: DitrJn Adriano^

( 2 ) Horat lib. 3 Oi. 30. ir lib. 4. ed. 8. ir. 9. Ovid. lib. ^*
metomov. Barrer. in Cborog. D. ih Amad Dialogo de Gloria

Lufit, Joan de Rarr. in Dctad.

( j ) Joan de Barr. in decad, Liogo de CouPO in decai*

i^) ÇamoensCaní. 10* Ocí.^A



e ãrgumevto àefta ohra.

Mas tu meddi que cumpra ^ ógram Rainha
Dãs Mufas y com que quero dna^aÕminha,

Falava Ca noens com a Nimpha Caliope, que eftancia prece-

dente tinha invocado , dando a entender , que íó o amor da

pátria , lhe fazia cantar os valerofos feitos dos Portuguezes,

e nao o fa/or, e prémios
, que a inveja, e pou^o favor lhe de-

fuiavaõ : fendo exceíTivos aquelles, com que muitos Empera-
dores^e outros Príncipes remunerarão os hiftpriadores de feus

feitos , de que achamos cheios os livros , e multiplicados os-

exemplos , que nelle.s fe podem ver.

Naô foraõ menores os prémios da honra , e gloria mú-
dana que outros alcançarão : aílim dos mefmos Monarchas :

como de outros Principes , e Refpublicas ,
porque das diuinas

letras çoníta os eminentes poílos, a que fobiraôjofeph. Dani-
el , Efdras ,e Nehemias, que decaptivos foráo levantados a

íecretarios, validos , e confelheiros ( juílo premio dos que faõ

confidentes , e leaes vaílalos de feus Principes ) c das hiílorias

humanas confta as grandes honras ,e dignidades a que aícen-

deraõ, Dion , Poílidonio , Platão , Ariftíppo , Hippocrates
,

Anacarfis , Cornclio Gallo , Eítacio , Silio Itálico , Auíonio ,

Prudencio, Arriano, e outros fem numero por beneficio, e
magnificência dos Gefares , Augufto , Domiciano, Trajanò

,

Graciano , Adriano , Theodofio, e de Pompeio, Dionifio , An-
tigono , Xerxes. GreíTo^e outros Principes , e Reis do mundo;
e ainda defpois de mortos foraô aíg,uns honrados com ceremo-
nias , e facraficios

,
que os antigos, concediaõ fomente a fuás

falias divindades , e outros com eftatuas , e memorias publi-

cas.

A terceira coufa
,
que he a defconfiança própria foi.

fempre taõ natural nos efcriptores Portuguezes, que mais que-
rem fepultar luas obras, que divulgalas , expondoíe. a fereai,

§ ii calun-

( I ) Jovian. Pont, de magnificen, Bud^eus Ub i. de eJle,The^

pd, ZuingL lib. 3. Theatr. vit^e humauce, Textor in officina tu tit^

dotiiviri, Petr, Crinit de 'Latin. Poet^^lib, 4, cap. 4 de honefl,

difcijl. Volateran Itb.i^., pbihlog,Tucit in Dial. decrato-. Sue-
ton,de gramaiic. illujh^ Luis Gahrera de Córdova Uh. i difcurf^

9. & IO, Plin, lib. 3. Pípífi. P* Lazerda inelog. ^irgiL Maria/,
lib, I.
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,

calunniados por aquelles ,de que diíTe Juvenenal,

Dat 'veniajji corvis , vexat cenfura eolumbas.

Porque fentero muito os homens eruditos
,
que íejaô fuás o*

bras julgadas pelos
, que as naõ entendem : como bem deu a

entender o poeta Antimacho quando recitando certa compo-
fiçaõ íua em prefença de Platão, e outros ouvmtes, que a na5
entenderão , elles fe fairão deixando-o eom opoeta, que efti-

mando a Platão mais que todos diíTe, que elle lhe bailava por
ouvinte. O mefmo aconteeeo ao famofo puente Luis de Ca-
moens : o quai quanfado de ouvír os pareceres

,
que lhe da^^

vão íoubre o feu poema , o moftrou ultimamente ao Doutor
Paulo Afonfo ( bem conhecido nefte Reino) e dizendo-lhe

,

que muitos o não entendião refpondeo Camoens, que lhe baf-

tava
,
que elle, o entendeíTe, porque o compuzera para enten-

didos y enão para necios.

Captar benevolência ao Leitor ,
procurando, que nos

feja aíFe^o mais parecerá tim ida lifonja, que humildade con-
fiada

, parque, quando nos note muitos defeitos , lhe refpon-

deremos com Plinio. Que uaÕhâ tae moo l}vro
, que delk fe

naõ thre alguma utilidade
, que foi o que também diffe Mac-

ciol.

Sunt bona , funt quedam , funt mata plura
Qua legis ' hic aliter nonfit , Avite liber,

E quando não fizer efta confideração, expofto fica efte noflo,

a que ufem com elle , o que K lexandre com Kertlo hiíloriador

Grego ; ao qual davahuma punhada por cada verfo , que lhe

defcontentava
, porque os melhores efcriptores fe naõ livraõ

de fer cenfurados ( como notou Luis Cabreira de Córdova)
dos melhores Gregos , e Latinos-

Se repararem alguns efcrupulofós, que naõ provamos

baftàntemen-te as couías mui antigas, lea em Ambrofio de
Morales

,

( 1 ) Juvtnal Sàtyra r.

(2) Carol. Steph, vcrb. Antach.

A 3 ) ^^^«- Jun.M. 3. ej>ijl. ad Macrum. Marc, Epigra. 17.

aã Avitum.

(4) 2>iufjgl. fíJ;. "i^m. peetamaliè^indoãh
'

( 5 ) Cahrera lik. 2, difcurf, 28.



e argumento defta obra.

Morales ,
qu€ foi o mais diligente dos Autores Hefpanhoe^.

Qyeipara prova do que difleíTe, Iheera impoffivel trazer razo-

ens tam íblidas, quefizeíTem inteira prova, e averigoaíTem de

toda averdade : antes fe lhe avia de agradecer muito ufar de

corijeáuras, que parecem verdadeiras , porque em lemeihan-

tes matérias , naõ fe pôde fazer mais, que demoílrar verifimil;'

como fe colhe de Ariftoteles, e Cicero, e Tito Livio o diíTe

em differentes logares, de que o infmou Morales : porque nem
fempre as matérias faõ capazes de igual averi^oaqaõ ( como
ponderou Ariftotele ) e em algumas he neceííario julgar pot

Conjeéluras ; o que também he conforme a direito ,
porque

nos cazos y em que as Leis requerem plena , e prefeita prova

;

baila a conjeílur^J , e pvefuptiva em coufas antigas. Aífim o
tem Decio , e Tiraqueio fobre a lei Sic umquam

,
porque naô

fó as obras mecânicas , fe acabaõ com a antiguidade , mas ain-

da íe corrompe a nieíma natureza; aqual como corpo fimplex^

quando efta junta muita matéria fupesflua ,movida defymef-
ma fe purga delia com vários aecidentes , principalmente ,

quando nac^oens cílranhas tiranizaõ as províncias com o rigor

das armas , e para que permaneça fua memoria procuraõ ex-

tinguir a dos antigos habitadores, aniquilandoos de íorte,que

fiquem bárbaros ( como os Romanos chamavaõ a noíTos anti-

gos Lufitanos) para que naô poíTaõ deiyar a feus filhos noti*

cias de quem foraõ íeus pais ^ e çom feu exemplo fe excitem
a immitar fuás acçoens.

Para aver de efcrever as antiguidades de Lisboa , que
atégora naõ eftavaô efcritas , me approveitei daquella autho-
ridade de Cicero. Negotus priufquam aggrediare , údhibenda
ejipraparatio diltgens j (^ ad eligenda ea^ qn£ dubitationem af-
ferunt adhibere hominej doBos debcmos , veletiam imperitos

, ^
quid tis de unufquoque officii genereplaceat , exquireve. Que foi

o mefmo,que dizer, que avendo de comeqar aigu negócio, fe

fizeíTe a perparaqaõ necelTaria , e para eleger as coufas duvido-
fas

»

( I ) Moral in próprio antiq.

( 2 ) Arifiot. inprin, Ethic. Cicer, inprincqq.Tufculan, Titus
LiuMb. IS'& ?• ^ecius conj^ 45 çium, 3. TiraqueLin lib.ftitíi^

quam verbo dentatione largtt n, i j^. C de Recuxand^

( 3 ) C/V^r, lib, I . Officius.
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fas , fe coníultaíTem os homens dodlos , e ainda os que o não
erão, e tomar delles , o que melhor pareceíTe. Pelo que cpm->
municamos tudo , o que fe contem efte livro ( achandonos na
Gorte de Madrid ) com os Chroniftas delRei , e outros gran-

des antiquários , e peíToas de grande erudic^ão, e letras, e no-
ticias particulares das coufas de Hefpaaha : alguns dos quaes
qiíizeráo , que eu não favoreceííe tanto minha pátria ; como
fe a não amara tanto ,"como elles á fua i fundando-fe , em que
a ingratidão obrigava a femelhantes matricidios , o que não
pode convenferme , lembrandome daquella authoridade de
Gafiodoro. NobilíJJlmi civis ejl patrt^ fu£ augmcnta cogitare :

como fe diíTera
, que não fe podia chamar nobre aquelle, que

não tratava dos augmentos de fua pátria.

, Também me aconcelháraô, que imprimiíTe efte livro

na lingoa Latina, ou Gaftelhana, porque fendo cada huma del-

ias mais geral
, pudeffe communicarfea todos, o que podia fer

com a Portuguefa, nunca bem vifta, nem entendida dos eftran-

geiros, em que me não refolui, até que aconíelhando-me
com alguns homens dofios defte Reino, me eítranharão que-

rer fazer tal aggravoa minha lingoa materna , quando na gra*

vidade dos ideomas , e dialeíbos fazia muitas ventagen^a ou-

tras. z\proveiteime da advertência, que também o he deOra-
cio , quando determinava em fazer verfos Gregos fingio , que

^ Rómulo lhe a parecera em fonhos , e diíTera , que pois fazia

bem verfos Latinos , naõtrataffe de os fazer em outra lingoa,

<3ue naó foíTe a íua natural, porque naõ podia fer com a grac^a,

e facilidade , com queefta lhe avia de didar as palavras, e ex-

primir os conceitos. E efta deve fer a caufa
,
porque alguns

Autores nolTos modernos efcrevendo na lingoa Gaftelhana,

deraô matéria de rizo com fuás micellanias, gaftando o tempo
innutih)iente , e deíacreditando íua naçaõ. E ainda que òfta-

xnos certos, de que nos naõ luccederiao metmo,,nos fugeita-

nios facilmente aoparecer , de quem nos podia advertir.

As coufas mais diticultofas defte livro , communica-
mos com o P. Lucas Velloíoda Companhia dejefus , Fr. Fran-

<;ifco deS. Agoftinhoda Ordem dos Menores ^ e Fr. António
, . Pere-

( I ) Caffiodor, in epijl,

(2) Horat: lib, i <Satyr, lo.



e argumento ãefta ohra.

Peregrinu Arrabido , a quem devemos cenfuras , e advertência

as coníideraueis ,
porque a experiência nos tem bem moílra-

do o que íe podia fiar de fuás letras fagradas, e humanas ;e nos
Sandos , e coufas Ecclefiafticas , nos ajudamos muito do Li-

cenciado George Cardoío , o qual com feus eíludos, trabalhoá

e inveftigaçõens tem dado grande realce a muitas obras iníin

gnes de peííbas deíle Reino , e fora delle
,
que o confultao,

como em outros tempos a André de Refende D. Fr. Amadoc
Arraez , o Bifpo Pinheiro , e Gafpar Aluares Louíada , c faze-

mos efta declaração
,
porque fe naõ diga de nós : o que o meí-

mo André de Refende de Gafpar Bareiros , motejando-o de
que le aproveitara de muitos lugares feus para a Chorographia^
que efcreveo, fem lembrarfe de feu Autor o que Pedro Crini-

to reprende a Macrobio : pois tomando muitas coufas de Au-
Jo GeH lo foi taõ ingrato > que o calou , e he coufa certa que
nenuodos os entendimentos tem o mefmo difcurfo , ehuns
faõ mais capazes de comprehenqão, que outros ^e adulterar o
conceito , fentenqa , ou autoridade alheia, íem lhe confeíTar o
Autor excita o animo mais modefto , e não admite juizo mais
fuperior

, porque não he menofcabo da opinião aproveitar do
alheio

,
quando feu Autor he conhecido y que por iííò diíTe

Homero.
Sed mihi , crede uni . non dat Deos omnia y verum,,

Dotíhus hos illis , ali^s bis dotihiis anget.

Os Autores, que vão allegados vimos em feus lugareí^'

fem nos contentarmos de infinuaçoens. de outros
; que"algu-

mas vezes não fão certas, e os Ecclefiaílicos^ e Efcriptuariosj

pofto que também os vimos , foi comunicando fnas author ida-

des com o P. M. Fr. João de Andrade Religtofo da Ordem da
Santiflima Trindade , e digno ( por fuás grandes letras) de oc-
cupar dignidades fuperiores.

Dyí^Q a divina Sabiduria , cue era gloriofo o fruílo
dos trabalhos bem em pregados ; aquelle fo queremos defte
nolTo , com que defcobrimos as grandezas

,
que efta celebre

Cidade
( I ) Fefend, in ep, to, ad Kebed,

( 2 ) Par. Crimit, lib. 22. c, 4.

( 3 ) Bonier. Iliad.

(4) Sa/ient.i,
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Cidade occultavá nas cinzas frias de fua antiguidade defdô
aquelie primitivo feculo de ouro , em que Elifa a fundou. Pa-

tentes ficarão os thefouros, que como outro Golon Iheinuef-

tiguei, para que , proíeguindo a meíma empreza outros fi-

lhos mais provedíos, lavrem delles jóias de tanta èftima,

que ennobreção fuás íuperiores excellencias : a cuia vífta não
efquecerá minha pátria eíle humilde talento

,
pois o oíFereço

com o cabedal de pobre , furtando a benção aos mayores fi-

lhos, para que ofeja de feus favores: ainda que Plinio o
menor ja em íeu tempo fe queixava da voltta

,
que tinhão

dado os tempos em faber-fe premiar os que efcrevião louvo-

res das Cidades dizendo : Fuk moris antiqui eos
, qui veljiri'

gulorum laudes , vel urbium Jcripjerant , aut honoribus , aut
pecunta ornare y nojiris veroteniporihu? y ttt alitafpeciofa, ^
egregue , \ta hoc in primis exolevtt : nam poftqiiam defifmus

facerelaadaiidãy laudari qtwque ineptumpvttamiis \ que foi o
mefmo que dizer, haver íido coftume antigo premiar com
honras, ou com dadivas aos que efcrevião louvores de peí-

íoas particulares ; ou das Cidades, mas que ja feu tempo
eftava iílo depravado , e efquecido ; como outras coufas ga-

lhardas , e famofas , pelo que tinha por trabalha vão , e per-

dido occupar-fe em femelhantes louvores
,
pelos quaes oíFe-

reciâo os Athenienfes ao Poeta Cherilo huma moeda de ouro
por cada verío dos que compuzeffe íobre a vitoria, qucalcan-

ijarão deXerxes: mas (como bem diíle Platão) os bons fi-

lhos, e Repúblicos não amão fuás pátrias, pelo que lhes me-
recem, fenão pelo ferem , podendo mais com elles a natu-

reza , que o pouco acerto de feu governo , que era o que
Plinio louvava entre outros enco:íiios de Trajano dizendo-

Ihe ; Pr£mia bonorum , mahrumqtie boms ac maiosfaciunt.

Dezia Júlio Ceifo
, que o dezejo da fama , e temor

do abatimento eraõ efporas da virtude \ e o Medre da Philo-

fofía politica ,que todas as couías porque os homens anhela-

Váo confiftiaõ em duas principaes que eraõ utilidade, e honra,

debaixo das quaes fe entendiaõ todas as mais pertencentes ao
corpo,

( T ) P//V;. Jun. lík 3. Epif.ad G^rrneL Pnjcii.

. <K% ) CaroLJicpha, Verbo Cheri. Plin. tu Panegyrico,

^ ^\ Jul. CelJ^ degejiis C^fatis^ À^ijlot* lib. $*poUtiçor*
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corpo, ealma. A efta fegunda devem atender noíTos natu-

:raes para obrarem ta5 generofamente , como íeus antepaíTa-

dos : poisfaó filhos de hnma pátria, cujas excelleaciás parece,

que reJuzio Ariftoteles áquellas palavras. Nobilitai gentis, ifí*

xívitaús ea eft , flipfa exjefc fiws eives, genuit , velfaltem ys-

tuftam originem babuít: é^fiprimi ducfores ejus iliuftrerfue^^

runt
, ^ fi nmlti, Principes , at^ue hnperatores ex ea nmi

funt qtios amulari aUs ftudeant» Que mayores grandezas de

huma Cidade ? que ter por filhos hum Sammo Pontiiice , e
alguns Cardeaes, Muitos Arcebifpos e Biípos , Santbs Confef-

íores, e Martyresy infinitos Varoens Illuílres em fantidadei

eletras des fagraiasReligioens, e fór^ delias. Tantos Reys,
Principes , Infantes, e pefloasReáys. Tantos Viforeis^Gene-
raes , Governadores ^ Almirantes , Capitaens, e homens famo^
íos,q na guerra, em q fe exercitarão, deraõ a conhecer ; e te-

mer o esforço danaçaô Portugoefa ás mais valeroías do Mun-
do , e fe a paz he alvo do governo, e ( conforme a Ariftoteles,

Santo Auguftinho , e Santo Thoma^) fe deve em tudo meihoc
lugar , ai>s que governaò nella, que ha guerra; podem compe-
tir tantos Prefidentes Gon felheiros , Doutores Catedráticos,

Letrados, homens eminentes , eEícriptores naturaes de Lis-

boa , CO n todos os que a fama celebra de outros Reynos.
. Será Beos fervido excitar os ânimos dos valerofos fi-

lhos defta Cidade pormcyo da liqaô defta hiftoria,eílimulados

com os exemplos, e gloriolas proezas defeus antepaíTados

,

para que aquella feja envejada de muitos Alexandres, fervin-

dolhe de nârraqaõ dos feitos de Achiles , e eftas incitem íeus

unimos: comoa Temiftocles os tropheos de Alcibíades , ven-
do pelo valor de íeu braço Lisboa reftituida a antiga felicida-

de, que osaccidentes do tempo,e vários cafo^ da fortuna lhe
tinhaõ obfcuredo ; e caufando emulação a^s grandes enge-
nhos filhos de tão infigne pátria os obrigarei a emprender ar-

gumentos deíla qualidade: pois que temerário meí^ãc apro-

veitei do confelho de Horácio , que di^ aos que elcrevein.

§§ ^irnlts

C I ) Jriftot, Rhet. tib^ k vap. 5,

( 2 ) Árifijt, JG, Ethicor^ câp, 7. S. Augujl. de civit. Uhã^.
eap^xx.S^ Tloom, 2.2 q^ 40. ãrt. u ad,^^
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Sumtte materiam veftris , quifcribitis lequam
Firibus

, ir verjate diu ^ quidferro vecujent^

Quidradiant humeri , ^r,
E fe ifto naô baftar por fatisfaqaõ aos Leitores, expoftos fTca-

mos a fuás juftas cenfuras, lembrando lhes, que fe defde do fim

do anno de mú feiícentos trinta e oito, em que fe deraõ as li-

cencias , para a impreflaõ defte livro até o preferte , tiver ía-

hido outro , etx) que feacVe alguma das couías, qUeefcreve-

nios nefte , entenda , que a invenqaõ foi nofla , eque efcapa-

raô muitas mãos
, quecorreo nefte difcurío de tempo , para

f^xxi nos confolemos com o verfo de Virgilio-

Hos Ego verjiculos fecit > tulk alter homrsSi

CATA-
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LIVRO
PRIMEIRO
DA F U N D A Q A Ò

ANTIGUIDADES, E GKANDEZAS
da muy íâiíigne Cidade de Lisboa.

CAPITULO I.

Da IntroducçaÕ defte livro y eJítuaçaÕ geo-

graphica da Cidade de Lisboa.

SCREVO a fundação , antiguidades, e grande-

zas da muy iníigne Cidade de Lisboa minha
pátria. Empreza grande \ Trabalho immenfo !

Hiftcria inluperavel! per ter fua origem mais-

de 370o,annos, fazendo-a heróica eííes rema
tos princípios dirivados até o prezente na trà"

diqao , e relaqoeris de Geographos , e Hiítoriadores antigos

,

e niodernos : cujos efcritos lhe ferviraô de mármores eter-

nos y e bronzes immortaes , em que foy aplaudida Monarcháí,

Emperatriz, Rainha , e Piincefa do Occeano , chamando lhe

A infigne,

O) JoaÕ de Bar. dec. i. Itb. 4. c.fin, Pedro Maff, Itb, i*

htji, Luís Nun. cap.-}^. Hifp. Mar, Arec, diak :^. chor^Hif-

pau. And, dePozapov. de He/p. Lauren, Anan. traB» r. Fabt,

delAíond. Fr. Hier. Rom. 2. p. Uh. 9. cap. i. Mar. SicuL tit.

deLiifit. GilGoncal, deAvilih.j^.ihetítr, Mad Cavas. In Thef.
verb. Lisboa. Cabreira lib% i» difcurf. 4. da biji^ Ariji. lib^io^

ç. 1, Metaph^
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iníif^ne, immemoriavel , famofa , nobiliílíma , pnpnV^fa , an-

tiquiíTima , nova Roma, mayor de Europa, hum Reyao de
perfi com outros gloriofos hyperboles , que foraô fyllogifmos

de fuás excellencias , que naõ poderão numerar os exceíTos

do encarecimento, exórdios da amplificaça6,e figuras darefto*

rica*

He o argumento difficultofo por falta de memorias de
tanta antiguidade , e folicitava acertos dos Livios , Salluftios,

Tácitos, e Thucydides Principes da hiftoría latina e Grega,

que fendo impoííivel immitar minha iníufficiencia, procu-

rarei no jaílanciofo de tao celebre acçaõ fatísfazer á gravida-

de do aírumpto\ e para que naõ fique inofiicioía , correfpon-

deraõ os principies aos meyos , e fins delia : como partes

proporcionaes dos preceitos hiííoricos fundados nos da me-
lhor philofophia.

Meteo a natureza mais cabedal na?? pròcreaçoens dos

partos grandes, que dos infedos humildes , com que parece

me deixou mais que temer , e muito que duvidar : mas íer-

virmea de eílimulo , ou emulação a formidável empreza de
noíTos antepaíTados na navegação do Occeano até que fiados

( com generofa ouzadia) de fua immenfidade , a terminarão

nos últimos receíTos do Oriente , navegando mares , defco-

brindo coitas, e promontórios, obfervando eftrellas, econt-
telaçoens, em que deligenciaraõ a admiração univerral,que

aumentou o ardor de fua gloria pelo que confiderada minha
iníufficiencia , e o grave pezo da obra , desfallece a eípe

rança , e repugna a temeridade com que a piquena barqui-

nha de meu talento quer naufragar em mares ta5 alterados:

quando diffe Clemente Alexandrino, que a gloria que refulta

aos pays de deixar bons filhos, íe fegue a hum Autor decom-
por livros, que acreditem feu nome: o que eu naô perten*

do, mas dezejo,que as letras defte firvaõ de diamantes com
que afama lhe dilate aplauíos, lhe aumente glorias eternas.

He Lisboa Cidade illuílriíTuna pela ancianids^de de fua

origem em que a nenhuma de Europa reconhece vantajem;

famoía pela. nobreza de fua amplificação , fumptuofa pelo

-admirável de feus edifícios, eminentifÈma pelo fuperior de
fuás

(i) Ciem, AkxJíh.i^JlroAnfvinc:
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fuás excellencias , difpoíiqaó de fitio , amenidade de terreno,

refpeitavel por innumeraveis varoens, e Santos filhos feus,

que com Angélica vida admirarão á terra, e povoarão o Geo/
infigne mãy de outros, que porfervirem a feus Reys com a fi-

delidade, que lhe tinhao confagrado, naô fona pátria, mas
em Afia , Africa , America : regioens taõ dilatadas ( derram an-

do feu fangue , á cufta das próprias vidas com inauditas faça-

nhas, eviítorias, fublimandoonome Portuguez) forao pre-

claros documentos de gloria militar a feus deícendentes ; dan-

do a conhecer , e temer feu eftremado valor ás mais prefum
ptuofas naqoens do univerfo. Envejada felizmente pela ele-

gante fabrica , grande magnificência , e requillimo ornato

dos templos , em que lhe faõ inferiores os de toda a Chrif-

íandade , ílorentifiima Academia de homens illuftres , e pro-

vt^íbs em todas faculdades com que íe authorizaõ léus Confe-

Ihos, e Tribunaes.

Foy Lisboa conhecida dos antigos com difFerentes no-
mes : variedade cauzada da corriipçaô dos tempos , ou das

lingoas de feus canquiftadf)rel Chamoa-fe primeiro, Eli-

Jea^ e íuceflivamente , Víiffea^ UliffipoUs ^Oliftpo, Felicitas

luliUy Olifip07ia yExubona ,L//í^í?, ultimamente Lisboa. E pa-

ra havermos tratar de íua fituaqaõ: faremos o v]ue os antigos,

e modernos Efcriptores na fubdivifao da hiftoria, defcreven*

do neíle principio delia fua Topographia , que hehumadas
quatro partes de que tomou a nominação ; porque gua^-dando

elles exaâamente o rigor hiílorico tratarão dos íitios
, quali-

dades, e alturas que a refpeito doCeo, e da terra obferva-

raõ nas Províncias , Reynos , é lugares de que haviaõ fazer

menção. Eíle foy o intento com que Polybio, e Marco TuN
lio paílaraó a Africa , e Afia : como efte refere de fi nas epiílo-

Ias,edeaquelle Plinioei« fua hiítoria
,
porque teftemunhan*

do de vifta o que haviaõ de efcrever , evitalTem as coflumadas
çeníuras, de que fe ixaõ livrarão Heródoto, Diodoro Siculo,
Eftrabaô, Plinio , e outros Autores: aos quais ( ainda que pe-
regrinarão varias provindas) enganarão erros de relaçoens

pouco verdadeiras.

De dous modos íe confideraõ os íitios dos lugares ,ou
A ii a leí-
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a refpeito doCeo, ou da divifaô da terra. Emaumto ao pri-

meiro , íe divide ella em cinco partes chamadas Zonas : hua
tórrida, duas frias, outras tantas temperadas. Das primeiras

três entenderão Plínio ,e outros Gengraphos de feutempo fe-

rem inhabitaveis : as frias pela obliqúidade , eapartatnento

dos rayos do Sol, a tórrida por fua continua vizinhança , e
vehemencia, fendo pelo contrario nas temperadas, asquaes
fe hâbitavaõ , porque naõ lhe faltando nunca efte luminofo
Planeta, a feu reípcito lançava os rayos com moderada obli-

qúidade.

Também íe divide aterra areípeito do Ceoem doze
partes iguaes, conforme a outros tantos Signos do Zodiaco,
occupando cada hum delies 30 grãos cn longitude , e ajun-

tando-lhe o que fica de huma, e outra parte até os poios do
Zodiaco; aterra, quecorrefponde a efta diflancia, fe inclue

debaixo do Signo, que a comprehende. Lisboa , fegundo a

primeira divifaô, fica em trinta, e nove grãos , e meyo da

parte do Norte ( conforme a obfejvaçaô dos modernos) e pe-

la de Ptolomeo em cinco graoç ^-eidez minutos de longitude,

e quarenta , e hum quarto de latitude, qu^fi no meyo da

Zona temperada ; ficando apartada 16 grãos do trópico de
Cancro , debaixo do Signo Aries, e naõ em alguma extremida-

de, mas onde com mais efficacia influe fuás excellencias

:

pofto que nao faltarão Aftrologos
,
que aíRrmaíTem eftar Lis-

boa fuieita ao Signo de Cancro.
He fua fituaçaõ dentro dos limires de Europa , húa das

três partes em que os antigos dividirão a terra de que tiveraõ

conhecimento , concedendo lhe a primazia das outras por fua

fertilidade
, grandezas , e perrogativas , que exaítamente ef-

creyeraó Abrahaõ Ortelio
, Joaõ Botero , e outros. Paliando

em particular fica Lisboa na principal parte de Heípanha; ter-

ra primeira , e mais Occidental de Europa. Entre as mais divi-

loens, que delia fe fízeraô foy huma pelo Emperador Augufto
nos

(i) Luh Mend. de Fafe. dial, 2. do fitlo de Lisboa PtoL li.

1 g^og. cap. 4r: Plin,Íib, 3. cap. i. Ortel tab. 2. Europ. Boíer,

j. p. Itb, I. Enrop, Bobem, de nwrgent. lib. 3. cap, i Mrab, lib.

3. Geog. Mela lib. ^. cap, x6. FroL tab. 2. Europ.LionCaJp^
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aos*!? annos donacimento deChrifto, repartindoa nastres

picvinôtas Liifitania, Betica, Tsrraconcnfe , e dentro da pri-

meira ( que entaó comprchendia quafi tudo o que hoje he

Pr.rti^al, e boa parte de Caftella ) fe inclue a fitunqaô da

noíTa Ínclita Cidade de Lisboa , no diftrito em cue começa

vaô as habitaçoens dos anti quiflimos Tiirdulos, fundada IK>

promontório, Magno ^ Olifiponenfe , Jrtabro, Arotebro ,ovl

monte da Lua •- nomes que Ihederaò Geographos,e os mo-
dernos o de roca de Sintra

,
que chega até o cabo de Caí-

caes: onde o Rio Tejo, que lavaásprayss, de Lisboa, fe-

nece feu curfo nas agoas do Occiano Occidental.

CAPITULO II.

Divifoens das gentes que houve âefpois do diluvio uni*

%erJÍ0l, e como oFatriarcha Noé repãrtic a j:ovoaçaõ

do Mundo entrefeusfilho , e defcendentes,

(^ Onta a Sagrada Efcriptura no 4. cap. doGenefis, que

_j depois daquelle horrendo crime da morte do innocen-

te Abel , executada pela enveia , e ódio do impio fratricida

Caim: teve efte hum filho chamado Hencch : em cuja me-
moria o pay , com os que de Tua defcendencia haviao pro-

pagado, edificou huma Cidade em Paleflina , á qual do nome
do filho, chamou, Henoch

, (e conforme a opinião de Be-

rofo) foy a primeira , que teve aquella idade Fm 130 annos

andava a do Mundo
, quando a noíTos primeiros pays naíceo

feu filho Seth: cujos defcendentes porvontade de Deos, e

mandado de Adaô , íepararáõ dos de Caim
,
para que naõ fe;

contaminaíTem com íeus abomináveis coílumes , e vicies,

Continuou eíla divifa^^ até a fcptima gerac^aô : em que os def-

cendentes de Seth , bendiqoados p( r leu pay , e chamados fi-

lhos de Deos , por diícurfo de tempo , íe aíTeií^oaraÔ á fermo-
'fura das filhas da príTapia de Caim , juntandc-fe por cafamen-
toscomellas, que foy occafiaô de aprenderem os filhos de.

pravados coftumes e vicies das mâys , degenerando da virtu-

de ,

( i) Cehcf, ^, Beroji.s li, i . Ge}>ef.6, Perer, in cAo. Cenef.
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^

de,e fanélidade deíeus pays (que he próprio da fraqueza
humana im mirar fempre o pior. ) Eeíla tbyhuma das caufas

porque Deos aíTgulou a terra com univerfal diluvio. O Padre
Bento Fe reira tem por verifimil haver outra divifaó pordive-
rfas re gioens e províncias da terra , e ler eíla a cauía de que
ella fe innundaíTe.

Aos 500. annos da vida do Patriarcha Noè , lhe nâce-
raõ de fua mulher, a que Berofo chama a grande Titea,e
Pineda , Arecia , e Vefta ) três filhos Sem, Cam,elaphe-
th ; defpois lhe revelou Deos Noílo Senhor querer alfolar a
terra com diluvio de agoa, caíHgando nas creaturas irracionaes

abomináveis peccados dos homens : mandando lhe fabricar

a Arca, para que nella fe falvaíTe com feuifiihoá , e noras.

Executou a divina juíliqa o golpe , co n que os tinha amea»
çado miniftrando pelo elemento da ag )a,qas; chovendo fem
ceflar quarenta dias contiíiuos com fuás noites , cobcio com
grande exceflo a emminencia dos mais altos montes. Em hii-

ma parte do Tauro , ou Ararat parou a Arca tendo ceíTado o
diluvio , e íahindo delia Moé , e feus filhos lhes mandou Deos,

que creceirem, e multiplicaiTem regenerando as racionaes

creaturas , e dominando as que o naó eraó ; eitablecendo

com elles padlo, de naõ caltigar com agoa mais a terra,

a

qualíogo começou a fructificar , e produzir fem arte de agri-

cultura.

Viveo o Santo Patriarcha cem annos dei pois do dilu-

vio com elles nas terras Orientaes , até que fua multiplicação

íez, que deixalfein a fragMiiiie dos inoates ,
que habita-

vaõ ; e na defcendencia de Cam , íe eíFeituou a maidiçaõ de
feu pay gerânio aChus, elle a Nembroth

,
primeiro tyran-

no do Mundo: o qual com altiva foberba, ecega temerida-
de

(i) Pineda Ub.\.c.i<)^ §.3. Beãa inGenef.Orig.homihn.Jn

Cenef. i^ cont, Celf S.Aiig^ Itb, i y. decivit, c, 26. ^17. S, Hier^

c. 8. in Genef. Perer. lih, 1 6. inc 1 1 . Gen di/pHt. 1 . S' Auguji^ lib*

16. decim. c. ij. S die\ d^hú^ HeW. i t G:^iiof IfleL in cap>

II. GeneJ, Pbllon. lib, dâ rpiifafiliag:^ Mi^tin* dei RioinGe*
nej\ cap. 1 1, Ijfep, lib. i. Mty-iai, lià. i. ao. i. Pine. lib. i.

€ap. 16. §.3. S. IJiiQr. ds orig. Gnb. ^ lib* ó.eíjcap. 4.i>.

Luc. iu Chron.
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í.e intentou eternizar feu nome com a edeficaçafí da torre de
Babel, que parou com o divino caíligo da confdfaô das lin«

p,oas , miniftrado pelos Anjos ; efquecendo os homens a an-

tifta, e primitiva, infundindo-fe-lhenos entendimentos di-

verlos hábitos , com que prrnuncia-va6 outras novas , e nun-

ca ouvidas, fem que os de huma , entendeíTem outra. Vendo
o Santo Noè íeus defcendentes confundidos com div^erfas lin*

goas , e que aíH naõ podia5 confervar-fe . para que a terra in^

habitada tornaíTe cobrar a primeira forma : rep^artio entre os

três filhos, e fuás familias a povoaqaõ delia: tocando nefta

divifaõ , a parte, qne defpois fe chamou Africa a Cam , a

de Afia a Sem\'a de Europa a lapheth : cuja genealogia efcre-

ve o fagrado chronifta dizendo , H^funt generationesfilioruni

Noè , Scm\ Cam ,^ lapheth , ç^^se tiq \funt eispqfl diluviumfi'

lij lapheth , Co mer ^ Mí^g^g , Madai . Iavan\ Ttibal , Mofoch^

S^Thiràs. Porrofilíi Comer ^ Jfccnez, d^ Riphat .é^ThogoV'

ma , filij atitem lavan Eltfa , ^ Tharfis , Cethim , ^ Doda-

nim , ab hts ámf<£ fimt inJuLt gentium in regionibus ftiis unuf»

quífc^tíe feciindiim lifignam fuam , i^famíliasfuás hi nationi*

busfuís. O que faz a noflb propofito hç , ferem fete os filhos

de lapheth , eouttros tantos netos, três filhos de Gomer,
quatro de lavan : os quaes foraô todos Príncipes, e cabecjas

de familias, íendo dividida entre elles a povoação dos Rei-

nos, e Províncias da Europa com as Ilhas adjacentes. E ain-

da que aEfcriptura fanta diga , que povoarão Ilhas , por el-

las íe entende naô íó as queofaõ : mas também as terras con-

tinentes ; e ufa eíle termo de fallar, porque cha-ma Ilhas a to-

das as Províncias apartadas de Palefiina , a que fe naõ podia

bir por terra firme
,
por fer larguifllmo o caminho , e para

abrevialo fe embarcavaõ no Mediterrâneo. Provaõ efta opi-

aõ os padres Frey loaõ de la Puente , e Bento Fernandez
da Companhia de leíiis ( a que todos co-nhccemos; graõ doc-
to na Eícriptura

,
pondo por exemplo Heípanha, França, e

Itália, e o confirma com três lugares dos Prophetas Hicremia.
Sopho-

(i) Puente UK 3. cap, 6. §. 3. Bened, Feriian,feB,imka
§.n..uhap. X. Cei^efisHierem, cap. 25'. Seplonias cap. 2,IfaJas

cúp. 5- 1 . Alex. ab Alex. li.i. cap* i . VirgiL lib^ ^.JEnead* Strabo



t Livro t. da fundaçaÕy antiguidades

.

*Sophcnias , e Ifaias. Além do Texto fagrado notou Alexan-
dre abAlex; que fe achava eíte mododefallar em Authores
prophanos , e que aíli fedeve entendendef o verío de Virgílio.

Ferntr Tbeleèoum capreas dum regna teneret.

Eílrabao o diíTe claramente neíte palavravS : Quod
oyjmis habitata tellus infida fit i primum quidem finfu^ ex^

perientia docemur, QUieaimq \ enim verjus licuit hominibus , //*•

bíiitque ad ultima tevr^e progtedi , maré invcnttim ejl
,
qiiod

Oceanum appellamtis. Quiz dar a entender o geographo , fer

a caufa de as terras habitadas fe chamarem Ilhas porque para

qualquer parte que foíTemos: nos achávamos cercados do mar
Occeano.

A razão que tiverao os Efcriptores ,
para dizer, que a

lapheth fora diílribuida Europa colligem do Genefis
, quan-

do conta os filhos, que teve, parecendolhes fer efta parte

do Mundo huma das Ilhas, queelle nomea :"â qual com as

ítiais do Mediterrâneo povoarão os íilhus de lapheth ; por au-

thoridade do Biípo de Girona o efcreve Frei loaódela Puen-
te dizendo. Europa es laprovincia q.neje àtce an)er pobladolos

hijos de lapheth , yju hijoTubal.pòrqueJigun êllwrodeMoi-
fendias ijlas dei mar cupieron enjuerte a Japhetb , entre las

quales IJlasJe quenta Europa ,
porque fe acaba acia elAfia en

la laguna Meotts , e el mar Cotbico afta el Occeano ^por media
de las dos Sarmacias , dividiendolas el Rio Tanais. Três Joii

las partes dei Mundo , Jfta , Africa , y Europa , las quales fe
diéron a los três hijos de Noè. El /ifia aipri?nõgenito de Noé '%

el Sacerdote Sem. Alfegundo que fue Cam la tierra de Canaam^

y Africa, A lapheth. el menor las IJlas dei mar ^ entre las qua-
les fe qtienta Europa

, porque un pequeno feno le falta para
Jer ifla \ mtchos Emperadores trataron de aijlarla , deotaronló:,

porque lespa recto
,
que efiando el Occeano mas alto avia anegar

a Europa, Até aqui ó Áuthor. E por qualquer das razoens

precedentes, fe prova, lerem as terras continentes reputa-

das por ilhas, e fe deve prefu por como fundam;ento certo

,

porque nos fervirá para o que adiante fe ha de tratar.

GAPI-

(i) Efus Gerund. Paral.Hifp. 1 1, Pueme li.^ .^.33.§.i.
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CAPITULO III.

Dos filhos cjuè lavan teve , em que terras povoaraS^ qual

cduíe a Ele/la /eu jrrimogenito , provafe que Sundou
Líshay e Ihepâ.f feu mme^

DEfpois que o Sacro Chroniíla Moifés relatou a''confu-

faô das lingoas, e dirperfaô dos defcendentes de Noé
pelas Regioeas da terra

,
que o diluvio deixara deshabitadas

declara , que lavan quinto filho de lapheth teve quatro filhos

,

ElifajTharfis, Cetim , e Dx)danim , entre os quaes , eluas fa*»

iniliasC entende S,Jeronymo)fedividio a po-voa<^aô das Ilhas

das gentes. Outros expofitores querem , que as palavras do
Texto, Ab bis dhif£ funt infulce genttum ^c. Se ande referir

a todos os filhos de lapheth , e naõ fó aos quatro netos filhos

de lavan.

Elifa primogénito de lavan ( fegundo opinião de lofe-

pho , com que concorda a glofa interlineal ,e Nicolao de Ly-
ra ) com feu pay povoou em Grécia , e nas ilhas do mar lonio,

que de leu nome fe chamarão Elifeas, e defpois Eolidas : la*

no auteni ( diz Ioíeph<:) ) lapheth filio , é^ ipfo três habentefi-
lias ^ Eltfas qmdern Elifeos vocavit ^ eos quorum princepsfuit ^

qtilnuncjunt rEolij, Solino efcreve deftas Ilhas haverem to-

mado o nome de Eolo
, que os poetas fingirão (er Rey dos

ventos. Ao Abulenfe lhe parece maiscontorme áboarazaõ,
que Elifa povoalTe outras mais diftantes conforme a Ezechiel
cap. 27. edá logo a caufa dizendo, Hoc ita quidamputant.fed
reãius dicitur

,
quod Elifiz habitavit alibi in multis infulis. ha

dicitnr Ezecb, 27. Hyacinthuj^&purpura de infulis Elif^, Ma-t

xtme quta non convenit nomen , quontam ill£ injul£juxta Sici'

iiam vocatajunt Eolli^e ab Eolo Rege ventorum
, qui multopof*

B tea

(?) Cenef cap» 10. S. Hieron. c. 3. trad, H^braic. in Genef.

Puente li. j. c, 33. §. i. Jofeph. lib. i.c.ií. Ghfl Inter l. ^ Ly*
ramGen. 10. ò'olm.J^oljhifi. r. ^ inful.FuhiAbuhn, inca£.

10, Gens
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teafnit , i^ vocantur etiam infida Vulcanije , í^ ah Elila deie-

rentvocari Elife^, He íao grande a authoridade doToftado
,

principalmente na expofiçaó da Sagrada Efcriptura, que nos
havemos de aproveitar delia , em prova de nolTb intento.

Além da povoação, que Eliía fez neílas Ilhas ^ dizem òsex-
pofitores de Ezechiel

, que povoou também em Itália ; aíTi o
tem S.Jeronymo , Theodoreto, Policronio , e outros : por-

que onde nós com a vulgata lemos , de infulis Elipe^ lee o
paraphraftes Chaldeo , de infulis Itãlia. Agoftinho Torniello
finala ò tempo em que Elifa fez efta povoação com eftas pala-

vras , Anno 1951. S* p^Ji diluvium 275:. Elifa a quo Aoles^qUi
poftea quintam linguam Cr^cõrum conftituerunt : cb" ^^{j ^ui

Archipelagi infidas habitatm^ibus replevijfe , nci: non nd inca'

kndam Italiam , vel jaltem cjuspartem Cracia pro:>^imirerfi

pèrvenijfe pittantur

Conforme a computaqaô defte Author , em que he ha-

vido de todos por acertadiffimo , e aquém pertendôfeguir nâ
conta dos annos. Aos 9:52. da creaqaõ do Mundo , é 275' de-

pois áó diluvio , tiflha Elifa povoado a parte de Itália , e Gré-
cia, que coube a fua repartição. Beuter, e muitos querem ,

que como nella,e na de feus ÍTmãos,entràíTe a povoaqa6 de to-

das as ilhas : foraô também as do Mediterrânea^ , e que deíem*
booando depois o eftreito chamado hoje de Gihaltar > povoaf-

íe as do mar Occeano : que foy o que diíTe Abufenfe naquellas

palavras, Eiifa babitavit alibi in multis infiilis, lilo fe confir-

ma cora o que efcreveCornelio áLapide dizédo naõ fó proce-

derem delle os Italianos, mas também os ilhoradores das Ilhas

fortunadas , que de feu nome fe chamarão Eiifeas.

Algum efpacio de tempo havemos de<:onceder aE4i-

ÍA , para que fizeíTe a povoaó das Ilhas do Mediteíraneo , que
peio menos haviaõ fer mais de três annos ; os quí>es juntos aos

275* referidos, diremos por boa conjéd:ura, que as 278 de^
pois do diluvio , tinha concluido com aqoellâs povo<içoeTis\€

ju4itando-fe-lhe íeu irmaõ Tharfis
, ( a que S. Jeronymo, Jo-

feçho,
(i) Eze^h. ^,.17. S. Hiero/Ihejodo, i^ Pôlk^ h t, 27. Eè^ech.

Lyra
, 4^ Gkajkr inc. 10. Gene/. Aúguft. TéfiiieLa/nnoi^^i*

íeuPer lèk i. c. 6. ^hrxK Vãl&m:^ Cm-neL 4 Lapi-de m Pentatench^
nibó. Elifa. S. Hien de trad, Habr. in Genef. Jofeph, /i*.i. ait

.
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fcpho, e outros Expofitores fazem povoador de Cilicia, prc-
vincia da menor Afia, chamada.ao prefente Caramania ) dia

Frei Diogo Murilho, que fundarão a Cidade de Qarago^a , d
defembocando depois oeftreltQ chegarão as Ribeir.^s por on*
de o Rio Guaclalete deíagua no mar Gaditano , onde

, ( can»

fado Tharfis da enfadoía navegação , e agradado do bom fitio

da terra ) defemharcou com fua gente, e povoou a Ilha de Ga-
diz , e toda Andaluzia -, he opinião deJoaõ Goropio erudicif^

fimo , e grande antiquário confirmada pelo Lecenciado Sala-

zar , que efçreveo as grandezas da mefma Ilha.

Elifa (com os da íua companhia) naõ fe dando por fa"

tisteito com o quê até ali tínhaõ deícuberto , e povoado: cof-

toando as prayas do noíTo Occeano Atlântico , chegou á boca
do Tejo , pela qual entrou , e vendo acommodado fitio para
povoar, fundou efta iiluílriílima Cidade de Lisboa

,
que de

feu nome chamou EUíeon, de que fe dirivou Elisbon , e de*
pois corrupto o vocábulo Lisbon , e agora Kisboa. Já oftium
Tdgi ( diz Goropio ) urbemjlatutjjey é^ de nominefuo Ehjeon
vocajje , unde Elisbon , ac deinde Lisbon fuerit nuncupata^ B
porque naõ fizelTem duvida as povoaçoens que Tharlls , e Eli*

ia fizeraô em Cliicia , e Ilhas do Archipelago : acrecentou G< ••

ropio, que primeiro, que os povoadores de Europa funda»
íem nella collonias , deixaraõ»lua memoria naqueilas partes

,

para que conftaíTe de fua primeira origem.
Comprova-fe a narração de Goropio coro as povoa*

çoens de Tubal
, que íendo tradição çonílantiffima entre os

Hefpanhoes , fer feu primeiro fundador : como affirmaõ rpui-»

tos Expofitores do Sagrado Texto : nelle pela palavra , Tubal,
fe entendem Heípanha , e Itália : afii declaraõ as palavras de
líaias , mittam ex eis in Italiam ,

é)^ Gr^ciam : onde em lugar
da palavra , Itália , lê oHebreo TubaL E nocap. 38, dcEze?
chiei, Tubal, fígnifica a Ibéria Oriental, como notou Frey
ThomazdeMaluenda. E para que os Portuguezes fegloriafn.

fem de taô felices princípios acrecentou Goropio eftas pala?

B ii * vras

(i) Murilho traã. i.c. í, hiji- C^far Augiift, Joau* GoroP.
lib, I. c. 1 1, Hifp. Salazar lik i. í. 4. anú^, Gadtt. Joan, G&^
rop. lib, 9, Hermateuí^ JJaias cap, 66^ E»€çhiel c. j8. Á/r^ 1b. de

Malíiendade Jnte.ChriJiç.
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vras. Eft igitur quod mérito Lisbavafcjc de antiquitatejadef^
quando mn folum ab Elifa Jovisfilio , Japeti nepote acceptt

primam
, ^ tirhis , i^ nonnnis originem ; jed occafionem pr-c»

tis dedit de Elyfús campis fabulandi. Como fe diflera , íer muy
]u{\o , que Lisboa íe jaílaffe defta antiguidade , pois naó fó te-

ve origem ; e nome de Elifa filho dejavan , e neto de Japheth^
mas deu occaíiaõ aos poetas de inventarem as fabulas dos cam*
pos Elifio, de que adiante fe tratará largamente.

Profegue Goropio as circunftancias defta fundação
com encómios, que fobre maneira acreditaõ dizendo , que a

caufa de Eliía a lazer mais nefte fitio ,
que em outro, fora ob-

fervando a demência do Ceo , temperamento do clima , anie-

nnidade do campo, e benévolos afpeâos dos aftros , que ael-

leinfluyaõ. E querendo omeímo Author, que todos feus li-

vros foíTem theatros públicos: cujas letras reprefentaíTem a an-

tiguidade,e grandezas de Lisboa tornou a r^ititicalas no livro 4.

da origem de Hefpanha com eftas palavras. Âd ultinmm Occi"

dentem civitatem de nominefuo ElyJJibonam.fite OVtffipov.ani^tit

vulgoproferunt ad Tagiripas conjlituit, E a folhas 49. Tratou
terceira vez defta fundação, tornando arepctir a viégcír de
Elifa , e Tharfis , e como aquelle fundara Lisboa j cfte cm An-
daluzia ; pelo que deve efta inílgne Cidade

,
grande reconhe-

cimento á memoria de tal Efcriptor : pois naõ fendo íillio fcu,

trabalhou em defcobrir os rem.otos princípios de Tua primcivii

fundaqaô, defcndendo-a taõ deveras
,
que tem por fabuloías

todas as que atégora eraõ vulgares, principalmente a de Ulií-

fes , de quem a feu tempo faremos mcnqaõ.
K confofmandonos con^ o cumputo de Torniello pa*

rece, que a íuná^^c^ÁÒ de Lisboa feita por Elifa foy ao 278. an*

nos depois do univerfal diluvio, que fe contarão 1935. da ciea-

çaô do Mundo, entrando uefte numero 16^6, que precede-

rão ao meímo diluvio, e hum que elle durou, do qual até o
nafcimento de Chrifto noíTo Senhor paflaraõ 2428. que tantos

(diz o meímo Author) duraraõ as cinco idades: e tirando

defta* forna os referidos 278 annos fe prova ,
quetevcLisboa

2150 de antiguidade na fundaqaõ até a vinda de tvhrrílo , L]ii^

juntos aos 1Ó45. que delia tem corrido até o prezeiue, fazem

por todos 37954e tanto ha,q Elifa fez efta nobilifliaia fundação..

Seguem
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Seguem a authoridade de Goropio Dom Sebaftiaô de
Covarrubias. naquella trabcilhada obra de 28 annos de eftudo,

intitulada , thezouro da Jingoa Caftelhana , e Dom André de
Hoyos em fua hiftoria univerfal com eftas palavras. Elifa^ fi».

ve Mifa Eoles , aUis Oliffiponenfes iv Lnfitama , tibi Lishona ,

fiuaji Elifvuona y Elifa ãomus, AViis itali , ir Elyftte infula ^

hoe eft foYtunata, Tx2l7* eíVe Author neftas palavras todas as

fundaçoens de que fezem Author a EJifa : ao qual atribue

também a fundação de Lisboa o Chronifta mór Frey António
Brandão : e fe confirma, como coufa

, que naô recebe duvi*

da , com o geral aplaufo , que o Collepio de S. Antaó dos Pa-

dres da Companhia defta Cidade fez na canonização dós
bemavcnturados Santoslgnacio de Loyola, e Francifco Xa-
vier, no qual acompanhavaõ a Lisboa, entre as mais figuras do
preíludio , EJifa Author da fua fundação , e Uliíles feu Ree-
dificador , como confta do livro impreíTo deftasfeílas foi. 17»

Segue- fe defta antiguidade poder Lisboa com jufta

caufa equiperar-fe a todas as Cidades , que depois do diluvio

tivtraõ principio, exceptuando Babylonia , cabeça de Chal-
dea, em que falia a divina Efcriptura : e ainda efta na() be
mais antiga, que Lisboâ , íe houveíTemos de dar credito a
hiftoríidores,que dizem fer fuudada pela famofa Scmiramis,
mulher de Nino , filho de Belo , netc de Nembroth : mas eí-

ta naõ foy verdadeira fundação , fena6 augmento.
Naõ faõ mais antigas Memphis illuftrada pelos Reys

do Egypto, e Ninive fundação de Aíur , celebrada no (agra-

do Texto , de cujas grandezas foy pregoeiro o Propheta Ja»
nas , e em que falia Nahum em fua prophecia *. mas taõ anti-

gas fundaçoens cederão ás ir.jurias do tempo aquelk luílre , e
magnificência cem que a admiração applaudio fua venehanda
ancianidade: íuccedendo ao contrario na de Libbca ,

que ao
paíTo

, que as outras delmintiraô feus principies, egrandezaç:
ellas as acreditou tanto, dilatando augmentos

,
que fe lhe

pode applicar o que dilTe TuUio» Unherfus hic Mundus , íitia

tchítas^

(O Cõvarr. in thezJmg, Hífp^ de And, de Hoios hiji. uviv.

éetat. i.foh 15'. Braiid. lib, 10. cap. 26. Mofm\ Gei:ef. cap, lO»

Diodor. SicuL li. 3. Juflm. lib. i. Q^ Ciirt, Uh. 3. E^efip- Hb. ^.

Jon£ c. I . Nahum» cap, 3 , Ocer» Ijb, i , de legib.
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chhãfj eommimls De&rum^kmihmmfiexi/ihmnduse/í^ Por*

3ue fendo huma Í6, merece com juíto titulo o nome do Mua-
o abbreviado.

C A P I T U L O IV.

Bm quefi corrobora a opiniaS de Gorapio , ejunãnçm de Lif
boa 'feita por Elifa com conjeãuraspravaveir de algumas

terras Occidentaes
^ que povoou,

NAÔ fe contentou Goropio fazer a Elifa íó fundador de
Lisboa : porque nos lugares citados intenta provar, que

-foy o primeiro Priticipe , cabeça , e capitão dos povoadores
dê Hefpanha, naõ fazendo roenqaõ de Tubal a que todas feus

liiftoriadores attribuem a primera vinda. O Biípo de Ávila lha

naônegaimas fallãdo das ligoas deHefpanha dá a entender vi-

fem em feu tempo a eila gentes
, que naó podiaõ fer outras

,

que as da companhia de Elifa , e Tharfis. Et tqmen ( diz elle )

in Hifpania fuerunt multóe língu£ aprincipm., ér funt y ideo

Honfolus Tubal terram iftam habitaret , Jed ali^ gentes cum eo

venirent.

Fr. Francifco de Bivar no comento de Flávio Dextro
dix , que conforme ao referido capitulo i o. doGenefis, tO'

das as povoaqoens Occidentaes de Japheth foraô chamadas
Ilhas das gentes

,
pelo que íe deve entender , darem Elifa , e

Thar.íis principio a muitas neftas partes i e confiderando ai*

"guns Efcritores as que o meímo Tharfis fez em Andaiuzia^in"

tentaõ provar que a ella vinhaõ as frotas de Salamaô ,que pe-

lo Mediterrâneo navegavaó a Tharfis. He opiniaõ dos Padres

Joaõ de Pineda , Boífio, Ribeira , Frey Luiz de Sotto mayor

,

Frey Joaõ delaPuente , a qual primeiro teve Santo Anaílacio

Sinai»

(i) Abukn, in Paralyp, e. i. q* 6. Bivar in comment, DfX*
tri. Pineda de rebus Salom lib, 4. cap. 14. Thom, Bojf. dejígnis

Ecckjt£ lib, í$, cap. 18. Franc, Riber. in <r. i. Jon^e Sottomaior

in cant*c, 5-. Puent, lib, 3. <:. 6. §. 3 . iS*. Jnaji. Sinaita lib. to. in

Exam. à* 3. Reg, Acojla lib. 1. (:, 14. hftor. Indiar. Barrerius

irath de Ophir S. IJier^ in ljai% cap, 2 3 • Jofeph lib. i. c, .9.
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Sinaita ; poftf) que o ne^ao com fortes argumentos o Padre

Jozé da Coíla , e noíTo Gafpar Barreiros em pírprio tratado

;

e havendo de conceder que Tharfis po.voaffe em Hefpanhave
que delle íe dirivaraô os Tartefios : contra a. opinião deS. Je-

ronymo
, Jofepho , e outros, q o fa2^m fundar em Cilicia j ne-

nhuma razaô fica de duvidar , que Elifa fundaíTe Lisboa, e lhe

pu^efle feu nome eílando confignada a elle , e feus IrmaÉs , -a

povoação das Ilhas dâ Europa, que na Sagrada Efcriptura fe

reputaô por terras continentes. Eíla he a caufa , porque fa-

zendo os Expoíitores a Cethim , e Dodanim povoadores das
Ilhas de Rodas , e Chipre dizem

,
que também o íoraô de Ma-

cedónia , Itália , França e outras partes , como efcrevem Mafc;

feo , e Beroaldo.

Eucherio Bifpo de Lea6 foliando das terras Qcciden-
taes, que eftes irm?i6os povoarão, diíTe eftas palavras. FíHi

JavAp. , EKfa, ^ Th^Jh , Cethim , ér DtíÂanim. CetUmfunt
Chhii ãquihus hoãieq^ vrhs Cypriilithimnominatm', Lodú"
nim ^hnâú. Ornnes pene infula , 4t t^tms orbis UUora , ter-

raq \ mari vkin^ Grach avcells c^cppat^efmit , qtd < ntfupr^i
diximus ) ok dmàfio

, (^ Tauro montihtts , cmnia mãvitimu //?-

cuufqwe adOctemum p^£ederunt BritaTimtimi. Comofedif-
fera

, que eftes quatro irmaõs fora5 filhos de Javan : e de Ce-
thim , e Dodanim procederão Cyprios , e Rhodios , e que to-

das as Ilhas, e terras vezinhas do mar foraõ povoadas pelos
Gregos , dos quacs tinha dito em outra parta povoarem drf-
de os montes Amano , e Tauro até o Occeano Britânico.

Parece , Que alludio Eucherio a hum lugar declaudia-
no no livro i* de Ruffino , em que finge entrar a faáw oa Q^
dade de Elifa, e fallar com elJe naqueíle verfo.

Invãdít muros Elyfã íietiffmm dudí^mi Te&k ptitenj, ^c.
Com que fe confirmaô ís fundaçoens de de FJiía chegarem
até a coíla de França , e ainda que Martim dei Rio nas notas,
q«e fez a efte poeta -diga fe ha de efcrever Elufíc

,
poflo <]ue

nos maniaeCcritos eíleja Eiyfe , por<|ue Cefar entre outros

povos
(i) Chrift. Majf. líh 2. chronic, Math. Beroald. UK 4. chr(h'

nk, Euclerius Epus Ltigd. in Gene/, c. 10. Claudian. lib. i. in
Rziffin. Del annoL Clamian,Cosfar lib. 3. de bello Galic. Jbrab»
Orpel, in tabul.
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povos de Gafcunha de França apponta os Eíulates

,
que hoje

cahiraõ no Condado de Foix perto de Toloía , e que teve a
mefmaliçaó Aldo Manucio , e outros meftres. Lendoataboa
de Gafcunha porOrtelio, acho peito de Toloía huma Cidade
chamada Lifia

, que fendo na mefraa paragem , parece a Elyfa
de Claudiano , e pátria de Ruflino : vifto fer elle Francez : co»

xnò fe colhe do cathálogo dos Cefarès, Ruffinus Ceha natio*

ftâf^c. pelo que naõ ha mais urgente razaó para dizer-fe,

que com o lugar de Cefar fe ha de emendar o de Claudiano,
que pelo contrario.

O grande hiftoriador Jofepho demarcou os limites

dos fete filhos deJapheth, e íua defcendencia dizendo , que
povoarão dos montes Amano, eTauro na Afia até o rio Ta-
nais, e na Europa até a Ilha de Cadiz. Siquidem (dízelle)

^apheto Noéjiliofiliifueruntfeptemy horumpdesàTauro ^ e

Amano mmtibus incipientes perttnebant in afta éid amnem uj*

queTanaim , in Fmopa ufque ad Gudes. Com que fe compro-»

va a opinião daquelles, que tem para fi haver Tharfiscome»
^ado a povoar em Andaluzia, e fe infere argumento de que
vindo EiUa em fua companhia paíTou adiante , fundou Lisboa,

c depois fez em França as povoaçoens
, que habitarão os po-

vos Elyíates , ou Elufates , que delle fe dominarão.

Segue*fe do que temos dlt o , que naò pode ter objec-

ção a opinião deGoropio: pois com menos fundamento fa-

zem alguns Êfcriptores Author da povoação de Galiza a Co-
mer lendo, que S. Jeroaymo, e Jofepho com outros o fazem
povoador de Galacia, E mais ténue fundamento hc o de mui^

tos doílor em antiguidades , e todas boas letras, que fazem
ao Patriarcha Noè tundador de duas Cidades em Auílurias , e

e Galiza : fundados no livro , que corre por Berofo , que tirou

a luz Fr. João Annio fea commentador,

(i) Jojeph. lib. t. Joan. Naucler. volutn. x. hift.A Maiu
CafieL iib. i. c. 6. hift. de funã, ò\ Hier^ m Ezec. Jofefk lib. i

.

íãj/. 6. Berofjib. $.& Fiíen

CAPI^
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CAPITULO V.

Das ex^ojíçoens que fe daõa himas palavras do capitulo,

^7. do Fropheta EzechieL

DEfcreve o Propheta Ezechial em fentido raetephorico

as grandezas , e opulências da Cidade de Tyro prima-
ria de Phenicia

,
pintando hiima Náo bem petrechada de to*'

•dos bellicos , e marítimos aparelhos; e arregada de ouro
,
pra-

ta , pedras preciofas , e differentes mercadorias
, que fe ven-

^ia5 em fuás feiras : das quaes nomea por demais valor os ja»

cynthos , e purpuras das Ilhas de Elifa Hiaeynthus , i^ piirpii*

ra de infulis Elif£faBaft'Mt operimentum tuttm, Diveríamen-
te entenderão os Expofitores, quaes foíTem eftas Ilhas, de que
o S. Phropheta ,

porque S.Jeronymo, e outros dizem
, que

eraõ de Grécia , q mar Jooio , e delles o referem Ff. Joaõ de
•JaPuente, e Vilhalpando. Fr. Francifco de Bivar quer , que
feia Andaluzia as Ilhas de que trata Ezechiél , naquelle fenti-

do em que diíTemos \ Lerem chamadas Ilhas das gentes as po*
voaqoensOccidentaes dos filhos dejapheth. E prova eíle Au-
thor ,

que Elifa efteve em Andaluzia , e que em Granada , e
outras partes delia fe acha excellentiílima gran , que he a pur-

pura de que falia o Propheta.

A primeira expofi^aõ naceo de nao conhecerem a Efr
fa mais povoaqaô das que fez nâs Ilhas de Grécia por nao te-

rem noticia de fua vinda a Hefpanha , e ainda que Bivar achou
em Andaluzia lugares, onde colher a gran de que falJao

Texté , paílou por alto osJacyntos por naõ achar mina , de
que os tyrar na íua Andaluzia. O Doítiííimo Padre Vilhalpan-

do leva diíFerente caminho no lugar citado , dizendo que em
Authoresfagrados, e prophanos fe encarece notavelmente a

purpura de Tyro, e a perfeição de fua côr , de que tendo no*
ticia o Santo Propheta diíTe por encarecimento , que a das

Ilhas de Elifa fe levava a ella com os Jacynthos : íendo ao
C con-

(i) Ez>ech. cap% 17. Puente lib. 3. cap. 6, §. 3. Vilhalp, exz

planai in Ezeçh. cap, 27 . Bivar^ in Dexfer^^
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contrario, porque eftas , e outras riquezas de mais pre^o fe

conduziaõ dali a diverías regioens do Mundo : com que veyo
fer taô grande o trato de feus mercadores ^ que podtaõ fer

Reys de outras Cidades , eella Rainha de todas, afli fecolH-

ge do gloriofo Doutor da Igreja SJeronymo explicando aquel-

le lugar de Ifaias : Qyu cogitabit hoc fuper Tyrum qnonãam co-

ronatamcujus negotiatores príncipes , injlitutores ejus inclyti

terr^,

Acrecenta mais Vilhalpando*, que pelos Jacynthos
ofiaô fó fe entende a còr Jacynthina , mas a celefte : o que tam-
bém aflirmaraõ m Padres Viegas fobre o Apocalypíe, e Sotto*

mayor fobre os Cantares^ Deixadas eftas opinioens , a glofa

Chaldea: onde no Texto de Ezechiel fe léElif^y tem ella

Itália y aludindo á fundação feita naquellas partes por noíTo

Elifa : e como aquella glofa nao (eja de fé , fcmpre fica lugar

aos Expoíitores , de entenderem a palavra Elif£ conforme ao

diílamen de feu bom juizo
,
porque fe o Author da Glofa ti-

vera noticia das povoaçoens Occidentaes de Elifa diftinguira

efte nome equivoco primeiro , que lhe deíFe a difíniçaõ ; pois^

do contrario fe feguem os abíurdos em que calnraô muitos in-

fignes Doftores fagrados y e prophanos^ confundindo huns lu-

gares com outros achando-lhe os mefmos nome??. No de Ibé-

ria onde ( conforme a Jofepho) fundou Jobel , ouTubal-, (e

acha efta equivocarão largamente difputada, querendo huns,

que íeja a Oriental , outros que Itália , ou Hefpanha , e na
palavra Tharfis ha a mefma controverfia.

Segue- fe, que nao tem mais direito os Italianos nà

palavra Elifa
, que os Portuguezes pois , dpotiori verbi/igni-

fiçatUy nos com prebendemos debaixo delia por fer feus def-

cendentes. Também fe pode dizer com muito fundanfento

,

que chamar a glofa^ Ilhas de Itália aterras de noffa Lufitania

fóy, por fer de fua conquifta no tempo q ella fe divulgou,por-

quejonathas Hebreo filho de Uziel , fez huma trasladação de
todo o Teftamento velho de Hebreo em Chaldeo ; a qual fer-

ve de glofa , aos 4a annos antes do Nacimento de Chrifto , a
eftã

.. (1} S. Hieroni. in cap.i-í^.yieg. in Apocalyp. c. 9. coment. 3.

S&ttomayorJn c.^.cant.jojèph, lib.i. Maluenda de ame Címf^
tA lib-$. c*i%. ^ 16. FrMidac^ líimen. Lexich^ Ecclefiq/lifumi
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efta chamarão osHebreos, Tarmm* i^interpretatw; e por
«fte tempo andavaõ acezas em Heípanha as guerras dos filhos

de Pompe} o com Cefar.

Saô termos de fallar muy ordinários na Efcriptura

achados em Ifaias, c Jeremias; onde pela palavra CV^Ã/m fe

entende Chypre , conforme a S. Epiphanio , e outros Expoíi-

tores : mas no livro dos Machabeos íe toma por Macedónia :

Âkxander Philippi Macedo egrejjiis de terra Cethimy i^c, e
no cap. 8. fe chamaõ Phelippe, e Teríes Reys de Cetheos
Fhílipum , íy Ter/em Cetheorum Regem i^c, A razaõ he de S.

Epiphanio no lugar citado: Omnibus notumeflin Macedónia
genus Cypriorum habitare eaque de cãuja inMachabeíshabe»
miiSy quod epcivit femen de terra Cetheorum, Aíli que Macedó-
nia fe chama Cethim dando-fe-lhe o nome de Chypre , por
fer conquifta , e trato de Cyprios. E da Ilha de Cadiz diíTe

Lucano.
Tirijs qui Cadibus hojpes

Adiacet.

E Silio Itálico,

Hos Tyria mijeré domopátria inclyta Cades,

Porque a povoarão gentes de Tyro, como eícrevem
dífferentes Authores ; o meí mo Silio chama á Cidade de Car-
thago , Tyria, por ler colónia fua.

Et vos qiíi Tyrice regitis Carthaginis arces.

De que fegue ler fundado em toda boa razaõ , ferem
as terras de Portugal chamadas Ilhas de Itália , pela conquiíla
que nella fizeraõ Romanos, e colónias quea efteReyno man-
darão pouvoar.

Os fundamentos com que os Autores allegados expH*
caôas palavras do Propheta

,
parece que naõ faõ muitos con-

cludentes, porque declarar o Texo os géneros de n'.ercadorias,

que de diverfas partes levavaõ a vender ás feiras de Tyro ,

Cii he

( I ) Ifatcap, 23. lerem c. 17. S. Epiph^ adverf. h^rcs. r.30.

Macb. K LucanJib, 7. Silius ItaUc.lib, 16, Q^ Curt, lib. 4.

Dionyf. Alex. de Situ orbis, Silius Italic. lib, 7. Democrit. Ah',

dmtanu sinphyfim* Juh C^efar BuUng^ de Imper lib-ó, i. 6, 8.
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he argumento efficaz, de que fehajaõ de explicar literal-Tien»-^

te as mefmas palavras : nas quacs póJe fazer grande duvida v

levarfe a Tiro purpura de outras partes : fendo a quella opu-
lentiflinia Cidade taõ celebrada de todos os Efcriptores ,

pela

fineza de íua tinta carmezim : com que fe tengiaõ as purpuras

Imperiaes, na forma
,
que relataõ Demócrito , e lulio Ceíar

Bulingero; o qual acrecenta, mandaro Emperador Theodo-
fio prohibir as fdras

, que delia fe faziaõ ,e que a naõ uíaíTem

os particulares.. A efte propofito allega Lazaro Bayfio o tit,

qu£ res vendi nonpojfunt lih. 4. Coiteis, Muito antes o tinha

prohibido Nero, efe guardava taõ inviolável-mente, que del-

le , diz Suetonio , mandara prender mercadores por vende-
rem nas feiras algumas poucas onças. Para fazer eftanque de fè-

melhantes purpuras , crearaõ os Emperadores hum adminiílra-

cjoremlyro, o qual feitorifava por íua conta os tintes, que
nella havia : como confta de Euzebio, e naõ podia fer outra,

a caufa deita prohib içaõ, que a grande eftima em que as pur-

puras eraõ reputadas , de que fomente ufavaó os Reys, delles-

paíTou aos Confules Romanos , e deftes aos Emperadores cO'

nio infignias particulares fuás.

Ç A P I T U L o YI

Em que fe profegue a matéria dopajfãdo , e conclue , deve-

rem as palavras doPropheta entender"fe de Lisboa^ e

as razoens porque,.

PAra foluçaô do argumento do cap.paíTado he força pre-

guní^r, como fendo tantas, e taô preciofas aspurpuraS'

da .Cidade dç Tyro ? diz o Propheta Ezechiel ,
que íe leva-

vaõ a ella as das ilhas , ou terras de Elyfa ? que vinha aTer o
inetmo que levarem íe drogas., e eípeciarias á índia Oriental,

e prata ás Occidentaes , a que íe refponde , haver de humas
a outras muita diíFerença, porque áquelias fe dava a cor pur-

púrea

(i ) Lazar, Bayfius lib. de revejliaria Sueton, in Neron. Eu*
Jçbius lib. 7. cap. ult. hijl^ Ecck, Pintareh, in Crejfo Capitol, itt^

Max. ^Gord.,
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purea com Tangue dos murices ; certo género áh marifco

achado em fuás prayas, e a eftas com os grãos , chamados em
Latim , Coccus , dentro dos quaes fe geraô huns bichinos ver-

' n^elhos, como fangue. e aromáticos, a que 05? Arábigos cha*

mao, Carmes 'y os quaes fecos , e feitos em pó tingem a cot

purpúrea, ou carmezim
, que delles tomou o nome. Acha-

fe grande cantidade deftaTemente , ou grãos vermelhos, e
redondos em arbuftos fylveftres da ferra de Sintra , e de Setu-

vai pelada Arrábida até o cabo de Efpichel : ambos promon»
tórios, que fasa bocca áo Tejo, ou barra de Lisboa, Colhidas

eftas flores na Primavera , e fecas ao Sol , fe faz delias a côr

com que fe tingem as finiííimas grans , ou efcarlatas , á que os

antigos chamavaõ purpuras, e avantaja Laguna a côr deftas

noíTas a todas as do Mundo que foy a cauía;, porque o Santo
Propheta louva as das Ilhas de Elifa (que eraõ os promonto^
rios referidos ) á vifta das purpuras da celebrada Tyro..

Gom muita erudiqaõ foy notar André de Refende,
que o cabo de Efpichel naõ fora chamado , Barbarico (como
cuidou Floriaõ do Campo) pela barbaria, e ferocidade de
feus antigos habitadores : nem fe havia de chamar barbario

,

mas, barbarico ( conforme a alguns lugares de Eftrabaõ , e
Prolomeo) porque nelle fe colhia a fina gran

,
que deixamos

referido. Efta difFerença de tintas confundirão os AA. com
os nomes Latinos , hJatta:^ purpura^. ((r coeimi

,^
que querem

dizer o mefmo • como fe vê em Nebrixa, e parece dos verfos
de Sidónio Apollinar que Refende , e. Bulingero trazem nos
lugares citados

,
que começaô.
Rutilum thorettma htffo

Rutilasq\ferteblattas^ é^C
As veftes que com efta gran íe tingiaó , fe chamava^,,

barbaricas , como íe colhe dos verfos de Lucrécio :

Jam tibi barbárie£ veftes , Melibaaqucfulgens
Purpura y.TloeJJalieo concharum teãa colore^

Dá Refende a raza6
, porque femelhante veftes fe

chamavaõ barbaricas, e os oíBciaes , .que as tingiaô batbarica-

rios :

(O BòB. Laguna In Diofcorid, RefeniL lib. i. ai t. Florian.

Mfl, Hifp, Eflrabo Ub.-^.Ttolom. tab. 2. Eur. Nebrixa in lOca"
kularlo Sidonius ApoUnar. Lucre lib. 2,

,
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carios :a qual era pelas levarem |a Roma de ceiras cftrangeiras;

cujos naturaes os Romanos tinhaô por bárbaros j e eíta devia

fer a caufa , de darem áquelle promontório o nome de Barba*

rico
,
pela contradlaçaõ

,
que feus moradores tinhaô com mer-

cadores Romanos : os quaes compravaó íemeJhantes purpu-
ras

,
pelo grande proveito que tiravaô defte trato.

A conjedlura de Refende leva muito caminho fe con-
fideramos com Bulingero no lugar allegado , haver nas partes

Occidenraes nove oííicios de procuradores dos tintes , em que
fe preparavaõ as purpuras , que veíliaõ os Emperadores í cu-

jas leys prohibiâõ , naõ ufarem delias os particulares : e fe

declara no direito comum. C. de vejlibus Holoberis : onde diz

o Texto Auratas ac ferieas paraganàas auro in textos viriles

privatis ufíbus contexere , conficereque prohibemus, Declaraõ-

fe melhor as palavras do Texto com efcreverem Donato fo-

bre Virgílio, Calepino, e Nebrixa , chamar-fe barbaricaris

os tecedores, ou bordadores
, que nas veftiduras de linho te-

cidas com ouro ; e fios vermelhos , exprimiao figuras de ho-

mens animaes, e outras cou'as contrafazêdoas ao natural, Gon-
clue-fe defte difcurfo , que ao promontório Barbarico vezi-

nho de Lisboa , fe deu elte nome pela fina gran
,
que nelle fe

colhe e colhia a que fe levava a Roma por demais valor , e efti-

ma : como também fe levava ás feiras de Tyro , de que falia o
Propheta. E naò parece admittir duvida, fer hum dos nove
adminiftradores poítos pelos Emperadores nò Occidente af-

fiftente em Lisboa : pois em feu diítrid:o fe colhia taó finiííi-

ma gran; delia entendo, que fallou Plinio porque tratando

de varias tintas acrecentou eítas palavras:jF-íiwi vero inflei vejles

Jeimus admirabili fiicco , atqueiit fikamus Galati£ , Africa
,

Lujitani£ granis , li^c,

Edado, que osExpofitores explicaõ o Texto da Ef-

criptura Sagrada com fentidos différentes , e com particular

razaõ a dos Prophetas
,
que debaixo de methaphoras occultao

grandes myfterios: as palavras de Ezechiel fe devem enten-

der aqui litteralmente
\

pois fallando nas confas , que de di-

verfas partes felevavaõ a vender ás feiras de Tyro , diz dos

Car-

il) Donat. in lib. ^. JEne. Firg. Calep. ir Nebrixa verb.

barbariemi Plin. lib, ^^• ç\ 2.
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Carthagínefes negoíiatores tiii a rnultittiãine cunBanim : dhití^

arum argento , ferro ^
jlavo , plumhoque repleverunt mmclinas

tuas acreçenta dos Hefpanhoes de demo Togorma adduocerunt

tibi ; equõs ^ érr. pela cafa de Togorma entendem todos

Hefpanha,e que delia falia o lo. cap. do Genefis que ( confor-

me a Pineda, Tarrapha, e outros y que feguem aBerofo) foy

o quinto dos antiquiííímos Reys derta provinda , filho de Co-
mer primogénito de Japheta , filho' do Santo Noè ; e fe o
propheta quizera dizer

,
que de Andaluzia ( como querem Vi-

Jhalpando* e Bivar)fe ievavão purpuras a T)iro,nâo diíTera. fer

das Ilhas de Eiifa
,
porque dom referir

, q fe Ievavão cavallos ,

Jacintos , e purpura da cafa de Togorma efcufava mais rode-

os, e não fizera diftinqao das Ilhas de Elifa á cafa de Togorma.
Prova-fe iílo melhor com o que o Propheta

, profe-

guio a diante Omnes naves maris , & nauta: carum fuermit m
populis negotiationis tu£ ; onde lem os fetenta omnes naves
maris

, ^ vemlges earum faãi fmt tibi in Occidentem Occi-

dentis. SJeronymo , e Theodoreto : non folum illi qiú habi^

tant tibi ad Occidentem
, fed etiam is qui ilíis magis incolunt

ãdOccafum ; como fe difíerão
, que hiao negociar a Tyro gran-

des frotas da gente mais Occidental , das terras do Occidente,
efereíla a de Lisboa , e feudeílriâo

,
provaremos a diante

baftantiílimamente.

E quanto aos Jacynthos , que com as purpuras have-
mos de entender litteralmente ; depois dos Orientaes : em
que parte os ha , fenâo no lugar deBelias, duas legoas deíla

Cidade donde fe trazem pelos naturaes a vender a ella cada
dia ? e efcreve o P. António de Vafconcellos falando delles ,

que huns fe achão foltos,; quando defaguão os ribeiros* das
cheas do Inverno : outros pegados em pedras tão duros , co-
mo os da índia, mais obfcuros , e de menos claridade. Duarte
Nunes de Lião diz delles muitas cxcellencias: confirmadas
por Gil Gonqales de Aviia dizendo, que .abunda eíle Reino ,

de^Jacynthos , e outras pedras preciofa». E crecentandoaos
'•

.* dittos

(i) Ez€ch.cap,27' iS.Genef. c. lo. Pineda lib. 3.^*^6. §.4.
Tarraph verboTagô. ò\ Hieran. é^Theodoret, in Ezeoh. Vafconc.
hidifcrfipt.Lu/íL tit, de lapid. num. 4. Duarte Ntm. in dijcrijt.

Lu/it, GilGoncal, de Avilaút, delconf de^Port.
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dittos dos AA. outros de mayor authoridade
,
por mais práti-

cos dizem nolTos lapidarios ferem eftes lacynthos muito mais
duros , que os Orientaes '<, e terem outra excellencia

, que faô

lipiíEmos fem nenhum género de área ,
pontos , nem eílopas

:

ao contrario dos Orientaes^ que geralmente tem eftes defFei*

tos, e rariffima-mente fe acha hum limpo de todo : mas fao

tam íubidos de cor
, que por naó ficarem negros^ fe lavraõ ca-

vados deixando-os mui delgados , para fe penetrarem maisfa*

cilmente da folha , a qual quafi lempe fe lhe põem clara , e al-

gumas vezes de prata porque lhe fa^a ^brir , e aclarar a cor fu-

bida, que tem, e poriíTo feu coftumado la^^or he , oucabu-
xaó , ou como efmeralda taboLa cavado por baixo ; como fi-

ca ditto.

E quando fe quizeíTe oppor
, que a palavra , Hyaciu'

thus , deve entender-fe pela cor lacynihina , com as palavras

que o Propheta adiante acrecentou
, fatiafunt operimentum

tiium ,que aludem a cobertura , veftido j ou manto , çoufa di-

verfa de pedra : fe reipondera
,
que da mefma gram faziaõ duas

tintas , a perfeita era de purpura , e a carregada , e fubida , la-

cynthina : como fe vé em todas as cores , carmefím ,azul , ver-

iie^ amarello
,
que o clgro tem huma côr, eoefcuro outra.

Mas entendendo as palavras litteralménte parece quis dizer o
Propheta, que as pui puras de que Tyro fe adornava eraõ go-

arnecidas de pedras preciofas ,
pelas quaes íe entende a pala-

vra iíy^wíÃí/i-jComprehendendo-íe nella,que feachavaó nos

campos ,e pravas de Lisboa, que faõ ilhas de Elifa em que
fallou Ezechiel,

Dos lacynthos fez raençaõ Plinio , quando trattando

de fuás differentes eípecies deu finais
,
que tem os nofl os de

Lisboa com aquellas palavras quedam in ijs durafmtt , ruf^e»

que ,
quedam molks , (irfordíd£. Bocchus autor efi^ii^ in Hif-

punia repertas^ Com que fe confirma, que fallando Plinio

abfolutamente de Hefpanha, entendeo por ella noiTa Lufita-

niacomo parte fua principal. E he mui verifimil que pela pa-

lavra , HyacintbuSj fe entendaó mais pedras preciofas
,
que os

lacynthos, pelo conceito
,
que os antigos tinhaò ,de que jun-

to a Lisboa le achavaó os ineftiniaveis carbunclos, como de
Plino,

( I ) Flin. lib. 37. <;. 9.



egrandezas de Lisboa. ^ 25
Plino , e SoUno , em feu lugar efcreverócnos.

CAPITULO VIL

Como muitas fabulas da cega gentilidade tiveraõpor fidndch
mento verdades da Sagrada EJcritiira , e o Santo Noé

foi tido por Baçcho , e Elija por Lt4fo , ou Lyjíar
,

que deu nome a Lufitana,

EScrevem os SS. DoutoresJeronymo, Cryíoftomo , e Da-
í mafceno , que dando Deos autoridade a noílo pay Adam,

para pôr nome ás coufas que elle com fua omnipotente fabi-

duria tinha criado, tot o mefmo, que fazelo fenhor delias, fen-

do efta a primeira obra, que Moifes ponderou de fua milagro-

ía fciencia. Conforme a ifto he direito fundado em grande
equidade, que o primeiro fundador de huma Cidade, ou Pro^

vincia, lhe dê o próprio nome
,
para que nelle eternize a fa-

ma de fuás heróicas obras. Sentença foi do divino Platão refe-

rida por Eufebio , que o dar nome ajuftado ás coufas , he obra

de confummada íabiduria, porque íe eíle a de declarar a natu-

reza do que figoifica, he neceíTaria comprehenfaõ da creatu-

ra, e perfeita noticia da voz, para que no confrontar o fmal
çom o figni ficado , nao falte a proporção , e conveniência de-

vida. Alíim o enfinaô os grades Philofophos Ariftoteles, e Dio-
nyfio Areopagiia ; foi o que obfervou Elifa na fundação de
Lisboa , á qual nao fó poz feu nome , mas comprehendeo nel-

le grave matéria , para Autores Gregos, e Latinos comporem,
muitas fabulas, de que nos deixarão livros cheos. E porque he

D # noíTo

( I ) S. Hierony^ in Daniel i . Chryfoft. in Pfal. 3. ^ homil.

delaudíb, Pauli. Damafc, lib^ 2. cap^ 30. Genef. cap, i. Plato in

Cratilo, Etijeb, depr^par Evang. lib, 1 1. cap, 4.

( 2 ) Arijlot, 4. metapbif S, DioniJ, cap. 7. & 8« de Calefl,

hier,

( 3 ; Laãanc. lib.^. c. 5'. S. Ambr, lib. 3. defjÂe. r. i. S.Atig.

lib.y. c.ig. de civit, Naziauf arat, i . contra Julian, S, Aug. lib,

confejf- Plato in Pedro»Joan. c. i . Macrob. infomn,Jcifion^ Ma*
tute.profap. Chrijl, c. 5. J. 5. i.^etas Mund.
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noíTo principal intento provar, que o Luío, ou Lyfias de Plinio»

he o Kiiía de que falia Moifes havemos de prefupor o feguin*
te.

Os Philofophos, e Poetas antigos foraô Theologos da
cega gentilidade como depois deLaâaneio Firmiano dizem
os Santos Ambroíio , Auguíiinho , e muitos Autores ^ e alei-

encia- mythologica que profeíTavaó, aprenderão nas verdades
da Elcritura Sagrada , acommodando-a a feus intentos i

foi a

caufa de dizer b. Gregório Nazianzeno
, que era noíía a difci-

plina dos Egy pcios , Phenicios , e Gregos. He ifto tanto aíB,

que confefla Santo Auguíiinho haver lido no Phedro de Platão

o Evangelho de S. Joaõ defde o principio do cap. i,In princu
pio erat verhtíni y ate onde àizplemrm gratine , everitatis. O
meímo efcreve Macrobio allegado por Diogo Matu-
te a eíle propofito. E de Mercúrio Trimcglílo diz Santo Au-
guíiinho ter particular noticia da Sagrada Efcritura , e no livro

intitulado, Afclepio , tratar da creaçaõ do Mando quafi ao

pé da letra , como fe contem no Genefis , confeíTando a Deos
art'íice Divino da maquina do univerfo. Do mefmo Trimegif-

to diz Suidas , que alcançou , e confeíTou alguns Myílerios da

Santiílima Trindade : o que com diverfos Autores prova Ma-
tute no lugar citado. E o Bifpo de Guadix, que teve Plntão no-

ticia das divinas letras , e por ellas conheceo o nltiiTimo Myf-
terio da Encarnação do Verbo e artigo da Refurrciçaô : que
podia íucceder por fer contemporâneo do Propheta Jeremias

como eníinaõ os Santos Auguíiinho, e Ambrofio* E do Philo»

fopho Plutp^choeícreveo mefmo Matute
,
que teve conheci-

mento do verdadeiro Deos Trino , e Uno , alcançando ( com
olume natural, ou o queihe mais certo com alguma illuílra-

çãofuperior)ÍRa verdade: a qual deixou cifrada em três le-

tras
,
que forão achadas em huma lamina dentro de fua fcpul-

tura^

E ou feja que com inílinílo natural j ou luz fobrenatu-

rali

( í ) Mrnui\ Trimeg. lik AJclep. c. 4 . Pined. 2 prat, c. i

.

%. i.Òrojc. Ub.iy, de vero i^falfa proph.
( 2 ) 0. Aug. lib, 2. Reg. cap. 4. í. Jinhf\ lib. dejacra-

ment.
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ral alcançaflem eftes Myfterios : ou ( coino afRrmaõ Cleinea-

te Alexandrino i e Theod )reto fe aproveitaíTem dos livros de

Moiíes, e outros da Eícritura pa a ornato de íuas fabulas;

muitas delias parece, terem fundamentos verdadeiros : como
a de Deiicalion / e Pira no diluvio de Noé : aos quaes applica

Luciano
,

quafi todas as coufas do Santo Patriarca. A da confe-

deração dos gigantes contra Júpiter, nacon)uração de Nein-

brot , e feus fequazes para edificação da Torre de Babilónia. A
dejapeto, ePrometeo na criação do homem ( como diíle Ge-

nebrardo ) : o qual referindo a Eufebio escreve , fer Moiíes, o
Mercúrio

,
que pela invenção das letras he taô celebrado dos

firegos. As valentias de Hercules, notou Santo Auguftinha,

que as tomarão poetas das prodigiofas de Sanfa6 , feu contem-

porâneo. A fabula dos Cavallos do Sol teve fundamento ao
rapto de Elias; como fe colhe de S.Joaõ Chryíoílomo, e

Beda.

O que relata Ovidio daquelle , Chãos indigejlaque mo*

les lie o mefmo , que diíle Moiíes, Terra atitem erat inanis ,
é?^

vácua , é^ tenehr£ erantfuper faciem ahyffi* E por haverem li-

do no Texto Santo que houvera parayío terreno fingirão cam«
pos Elifios , cheos de todos os bens ( como eícrevc S. Gregó-

rio Nazianzeno) \ e outras muitas fabulas deixamos de appcn-

tar por não fazer maior elie diícurfo; de todas ellas , nenhuma
faz tanto a noíTo propofito como attribuirem a Baccho , a in-

venção do vinho, e plantar as vinhas , de que a Sagrada Efcri-

tura faz primeiro Autor ao Santo Noé. S. Juílino o declarou

dizendo 1;^^^^^/ hisyprophptits auditis confixenint Bacchumex
love nattim vires inveníjfe , nimirum quia didicerant ex Moyje^

D ii De
( I ) Ciem, Alex,Ub,i.Jlrom, Tbeodordib.isde princip^S^Juf-

ttn Apolog. I.

( z ) Lucian, in Deia Syr, Ovid, lib. i. Metam, Genebr. in

Chro, nolog, Euje \\ lib. 9. depr£parat, Evang. S.Aug. lib. i ^. de
civit, cap, 19. Judie. ei^. S, Joan. Cbryf, homilde ajcenf, Eli£,

Bed, Itb.qu^Jlione 18. Ovid. ItbA.met, Qenef.i, SMreg^Nazian.
orat, lof

( 3 ) Geyief. cap. 9.

( 4 ) *y. Jujiin* Martyr. apolog^ -i.
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De doas lugares dejoaó Goropin conlla claramente^

que Noé foi chamado Baccho : o primeiro do livro 8. da Her-
niatena, em que gabando as pattes de Ariadna acrefcenta hdec

Summi Bacchi uxor eji
,
qui arcam^ àifficillimum opus compegiu

O fegundo do livro i. de Hefpanha dizendo Nocchum enhn
Bacchum vini inventorem pojieri vocaverunt ^ Cb"^. Confirma- fe

a opinião de Goropio coma que teve o Padre Lacerda expli-

cando o verfo de Virgílio,

Vitíjator curua fervansfub imaginefaleem.
Também fe colhe de diíFerentes Autores, fero Santo

Noé chamado Ogyges
, eporefte nome, e pelo dejano foi

jrnais conhecido na antiguidade, que com o feu próprio r o que
confirma J.oaõ Rofiíw citando muitos. Eftenome de Ogyges
foi hum dos muitos que Baccho teve como fe coJlige de difíc»

rentes Authores, alguns dos quaes allegaremos em prova deíla

verdade : o primeiro foa Flias Vineto febre o epigrama 29*
de Aufonio ; onde traz verfos ; que comecão.

Ogygia me Bacchum vocat ^

Ofyrim Mgyptus putat ,
&c.

O trágico Séneca em huma de fuás tragedias attrlbue

a Baccho o mefmo nome dizendo.

Inter matreSy impla Mcenas

Comes Ogygio venit Jaccho.
O Poeta Lucano lhe applica o melrao nome em hum

Vtíío d í livro primeiro.

Edonis Ogygio decurit ple7ia Lyao,
Daqui veyo Jciem as SaceK'otÍ7as de Baccho de feu

nome chamadas Ogygias : o que conlta de diverfos Autores^ e
Valério flacco no.s Argonautas.

Qiialcm Ogygias cum tolltt in arces

Bacchiis 2^ Amis illidit tymffana truffcis.

OnoíTo

( í ) Gorop, tib. 8. Hermat. & i. H. Lacerda in cowmetMb,

j, itUieioTarralh.de RegHí^í: in. tit.de Tuhal. Marjyl. Lejb. de

^/igin.^tnt, nali£,Q. Fab. Pich Itb, í .de auroro. Século. MabafL
tnjiidh tempor.Madtlracap».i.B.ifpãn.Joan Rcjm,lib.2,cap^

5. Elia^ Vinetus in epg, ap. Âufonij.. Séneca Jildip.aèL2. in cho-

ro, Lpcan. lih. \ .

^2/ Valei",l iãí;Mb.Z.infiue R^end,annos.6 1 iu VneefitJib^z.
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O noíTo erudiiiírimo André de Refende attiibuio tam-
bém a Baccho o nome de Ogygio , e o mefnío a Çv^i"^ Sacerdo-

tizas. De que fe conclue dar a cega gentilidade ao falfo Decs
Baccho os mefmos nomes do Santo Noé

,
por fer inventor pri-

meiro das vinhas , que por elie foraõ plantadas. E íe Noé por
juizo de tantos Autores he Baccho , bem lhe podemos dar

Elifa por companheiro , conjedurando com muito fundamen-
to , fer hum dos dous em que falia Plínio

, que com elle vieráo

a Hefpanha , e de quem, Lufitania tomcu o nome Lufum enim

i áizVlimo) LiberiPatris y ae Lyfa mm eo bacehante^ fwmen
dedijfe Ltifitanio! , c^ Fanaprafeèlum ejus tiniTerf^.

C A P I T X; L o VIIL

Q^ie confirma a watertn do J:a(fada ^ e prova virem Baccho^
e Noé a He/panha, e qual dos Bacchospodiafer. ^

PAra havermos de provar
, que Flifa , cu Lyíías veyo com

Baccho a Lufitania á que deu nome, e que efíe era o San,to

Noé, convém moftiar q aquelle falfo Deos vieílc a Hefpanha:
o que hc mui vulgar entre osAutortsq efcrevem haver fido va-

lerofiíiinu) nas batalhas, e taõ gvande conquiílador, que fobju-

gou a mr.yor parte do Mundo , de que não ficou inzenta noíTa

Heipanha, porque tani bem provou as leys da guerra , e domí-
nio dos Gregos, que trouxe em íua companhia; confírmão Plu-

tarcho com as palavras de Plinio Mox cimi Satyros ( diz elle)

ÍSr Panas in miUtiam delcgijfet Bacchus , Jiw Império Indcsfu-
bicat ; atque deviaa Ibéria Pana illis heis prdfecit qui régio ^

nem de tpfo Pa}itam vocarit: ac juniores locabnlum ivde dedu-

cente; Spantam dixerunt.

Deíla vinda de Baccho fez merí^ão Silio Itálico nos fe-

guintes veríos. lempore
( I V PIw. lih, 3. cap, I.

(^) Phitarch dejiuni. ér m(Hitxap,6. Silius JtaUih.i,. Ne*
bri xa ii/prolog. decad,. tlorian^do Campo Ub. j.cap.iS, Mariana
lib. I. cap. II, Tarraph de Regib, Hijp. tit, Boraus. /íldrete

/ib.^. cap.i.^ i.orig, luig, Hijp. DelRioin Semc. Irr^g, Cçdlp^

aff,^,verf^^B.
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Tempore qiio Bacchus populos domitabat Iberos
Conciitkns Thyrfo , atque armata Manade Calpem.
L ajci vo genitus Satyro , nimphaque Myrice,

_ Pintavâo os antigos a Baccho com hiima pelle de ga-
mo, que dos Gregos foi chamada Nebrídopeplon^ da qual qÍ-

creve Siliono lugar citado tomar nornea Vilia de NebriíTa , e
feguindo os Autores Hefpanhoens efte Poeta affirmão íer por
elle fundada , e da femelhanqa do nome Nebriíla , com a Ne-
bride de Baccho infeiem a vinda , e conquiíta que fez neítas
partes , feguindo em primeiro lugar eítes verfos dâquelle
Poeta.

jlt Nebrijfa Dionyjis confcia Thyrfts ,

Qtiam Satyri coluere leves , redimitaq
; facra

Nebryde
, ^c.

Bem vejo , que fe me põem por objecção
,
quepro-

vando-fe , ter vindo Baccho a Hefpanha, e que Noé tiveíTe

íeu nome, fe deve provar, que o Santo Patriarca vieíTe também
aella. Que o mefmo Santo Noé foíTe tido por Baccho coníir-

iTia Zetzes grave Autor Grego tomando origem fua opinião da
commua que tinhão osEgypcios, e íeu eífcriptor de tempos
Sophocles dizaííi.

Atlas Libys , ut dtcuntfiils Egypttontni

Et magis quotqtwt conjentimit Sophidi temportm
Jcriptori.

In temporibus erat Dionyjlus Noè,
E hum pouco adiante.

Ut atitem Ofyris Dionyfius y
quiejl i^ Noè*

Quot igttiir
,

é"c,

E quando fe provaíle a vinda de Noé , mal íe poderá

ajuftar com a razaõ dos tempos
,
que Elifa vieíTe em fua com-

panhia por fer feubifneto, eo LyUas em quí faila Plinio, filho,

ou companheiro ; a qaefe reípoade ferem infinitos os Auto-
res de que íe colhe hwer eilaJo Noé em Heípanha aos 257.
annos do diluvio , e ii). queTubal nella reinava , conforme
achronologiade B^rofo, e dos que o leguem : fmalando-lhe

em
( I ) Zetzes Chlliad 5'.

( 2 ) Florian. lib, i. cap.^. Pined. lib.i, cap.^^. §.4. Matute,
%é\etas Mund, cap. i, §. 3. BerofJib,^^ &4- antiq.temp^
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em Galiza , e Aftnrias duas povoaçoens por elle fundadas, que
tomarão os nomes de duas noras fuás. Acrcfcentaõ os que fal-

Ião nefta vinda ,
que tendo diftribui^io entre íeus defcendentes

a povoação do Mundo paíFou a Itália : cnde fundou o Reyno
deToícana : como eícreve Beroío affirmando com Macrobio,

Genebrado , e Pineda íer chamado Saturno : primeiro >e mais

antigo dos Deofes gentílicos, a que o meírao Genebrardo, Go-
ropio,e Refino com muitos outros atiribuem também o nome
de Jano , e reinar em Itália

,
quando a eJla paffou Saturno : ao

qual fazem autor de muitas coufas
,
que confirmão íer o Santo

Noé ;como foi a agricultura, aílrologia, ritus íagrcdos, nave-

gação, cunho da moeda, e outras artes mechanicas , e politi-

cas ; e como os homens daquelle tempo fe quizeíTem moílrar

agradecidos a áquelles de que recebião beneíiios (cuja afcen-

dencia ígnoravão ) lhes attribuião divindade : como fe collige

deTertulliano jLaâancio, e Rhodiginio, tendoospor couia

vinda do Ceo , foi o que diíTe Virgilio.

Frimus ah É^thereo venit Saturnus Olympõ,
Deu lugar a efte engano dos Autores , efcreverem Xe»

nophonte, e outros , fcr cuftume dos antigos pôr nome de dig-

nidades a grandes Príncipes, efeus filhos, chamando os Sa-

turnos , ou Gelos
,
que toi também nome de Noé \ Júpiter ao

primogénito; Hercules ao mais valerofo, de que íefeguioa
grande confliíaô,queha entre os que tiverão eftes nomes: cu-
jos feitos de huns íeattribuem a outros por fer Noé mais antigo
de todos os hom^ens , defpois do diluvio , lhe puferaõ o nome
de Saturno. E fe eíte Patriarca paííbu de Itália em Hefpanha,
ngo he coufa improvável vir noíío Elifa com Tharfis em fua
companhia, e ferem o Baccho,Luío, ou Lyfias em que fallou

Plínio.

R quando fe quizeíTe duvidar
, que Ncé foíTe Bacho , e

Elifa vieíle em fua companhia pelavS feftas Bachanais , jogos ,

e paflatempos em que occupava a vida o Baccho de que os po-
etas

( I ) Pineda. i. p.agricttJt. Uh r. cop, \% Macroh> Uh. !•

Satur, cap. 9. Genehr. in chronoh 1. atas Munàt. Gorofj. lib, 4.

origin. cin. Antuerp Jaan, Rufmm. Uh, 2. cap. 3, ^4. antiti.

Rom. Tertul in apolog. Laãane lib^ i. cap, 1 1 . CeL Rhodíg, Itb^

20. capy 2 8 . Firgil, Hb. 8 .Xenoph, in deqimos
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étas , e mythologios fazem roençaõ ; íerelponderá omefmo ^^

que temos allegado
, que nunca os philofophos, e poetas fs

aproveiravaõ das verdades da Sagrada Efcriptura íem adorno
,

e çonpofiçaô de fabulas , e mentiras accnmmndadasa feus in-

tentos , e ás acqoens torpes, e viciofas dos hgmens a que cano-
nizarão por Deofes. Erro grande ! ijuç teve ^ cçga gentilida*?

de : onde era6 mais conhecidos por feus vícios
,
que pelos pro'

prios nomes : o que conhecendo M. Varraõ , e outros , enuer*

gonhados de adorarem gente feuíual , e torpe como Júpiter

,

Baccho , Vénus, e os mais Deoíes com razoens myíticaSj^e
fymbolicas deraõ a fuas transformaçoens muitos fentidos. Na5
foi Baccho entre toda efta canalha o Deos menos confidera-

çao , e por haver muitos defte nome , e fer caufa de fe confun-
direm as coufas de huns, e outros; nos pareceo averiguar

contra a opinião comum, qual delies foi o de que falia Plínio
,

que veyo a Hefpanha com noíTo Lyfias , ou Ehfa.

De muitos chamados Bacchos fazem menqao os my-
thologios j TuUio diffe íerem cinco os de mais fama ; Diodoro
Siculo , tres. De todos efcreveraô o SS. Auguílinho , Fulgen-
cio , Ifidoro , e outros muitos Autores Gregos , e Latinos , at-

tribuindo os feitos de todos ao que dizem foi filho de Júpiter,

e Semeie , e vir a Hefpanha ( como temos ditto ) aos doze an^
nos do reinado de Roma , vigeíTimo no numero de feus anti-

quiílímos Reys
,
que { como quer Beroío ) começarão aos 968.

deípois do diluvio univerfal, Siy. da povoação de Hefpa-
nha, e 1349- antes do nacimento de Chriílo NoíTo Senhor.

Vários andâõ os Autores no tempo defta vinda de Bac-

cho acreícentando , ou diminuindo muitos annos deite cum-
puto , e todos concordaõ , que ( entre as laícivas, e deshonef-
tas feftas com que era celebrada por fuas Sacerdotiza Mena*
des , Baccas , Menones , ou Mamillonides . mulheres diílòlutas

que o acompanhavaõ em furores defatinados , e execráveis fa-

crile'

( I ) Cker, lib. 3. de natur. Deor, Dtodor, SicuL Uh, 4. cap,

5'. htliot. iV. Aug* dp cívit.libt 6. c.^, 13-& 18. 1$* Fulgenc. lib,

%^mytholo^. S, Ifidor. lib. 8. ety mol r, 11. Eu ripid. in Bacb,

Crph. de hymn, Baccho, Jul. Firmic lib. deerroy.proph. relig. c.6,

DelChoul lib. i- antiq, Rm. & de relig.foL lyo, Macrob. lib,

I, Sat cap, 4. Eufeb. in chronm



e grandezas de Lishoa. 33
erilegios

,
que durarão até ferem extinguidos pela Republica

Romana, envergonhada de que foíTem publicas tantos defa-

foros.)Naõ fedefcuidou Baccho das coufas
, que tocavaó ao

- governo pulitico , e religioío : porque efcrevem delle , intro-

duzir, e enfmar nas pròvincias
,
que conquiílava

,
plantar as vi*

nhãs , colher feu fruíSlo , fazer o vinho , e fer o primeiro
, que

enfmou lavrar campos^os Egypcios , femear o trigo , e outras
muitas coufas neceíTarias , e proveitofas á vida humana.

Quiíeraõ os Gregos com ifto adquirir a gloria, que a

fuanaçaõ fe feguiade ter tam iníigne homem por natural , è
daqui veyo, que a invenção do vinho achada por Noé defpoís
do diluvio , felhe attribuio

,
por ter o mefmò nome ; è as mais

eouías politicas , e religioías , q temos referido, fazeiído a Eii-

fa feu bifneto, e noílo fundador , feu filho , ou companheiro;
e porque de nenhum Autor que falle na vinda deNoè a
Heípanha, fe colhe que Elifa vieífe em fua companhia , e as

conjeéluras allegadas faõ fomente fúdadas em difcurfo, e boa
razaôidiremos outras com que os eícrupulofos fiquem mais f;^

tisfeitos , è nós d^zempenhados. *

Gonfiderando-fe o que todos os Autores efcrevem
do filho de Júpiter ,e Semeie : fe achará

, que naõ pode fer o
Baccho

,
que veyo a Hefpanha : como querem os que feguem

a Pilinio , Piutarcho , e Silio Itálico nos lugares reteridos
; por-

que eíle naõ foi taõ infignecomo alguns dos outros, nem o
que deu a conhecer a invetiqaõ do vinho : aqual fe ha de atri-

buir ao primeiro, de quem efcreveDiodoro fer filho de Haftíòn,
chamado também Júpiter : o qualfendo cafado corh Rhea , oii

Juna neta de Noé, enamorando de Amalthéa, houve delia

Baccho , que por evitar os ciúmes da madrafta , foi dado a cri^r

cínNiía Cidade de Arábia donde tomou o nome de Dionyfío,
^ 'qqual

( I ) Diodor» lib, 4. biblwt.c\ y.

( 2 ) o. ifid* lih^ 8. cap. 1 1. ttim RofinJlib. t. r. i r. Apolock
lib. i^Julius Ftrm, c. 6. loan, Borac. lib,^ ^.^^ generau Deor
Nuníís Pànopolit^ Dionyfíacalib^j.Frecuiph tom. i.chr, íib.z,

cap, II » Plin lib. 14. cap. 9. 1 1. é?" 12. Dionyf, de fitu orbís. Po-
lyd.FirgiLlib: 3. de invent. Dioddr.lib. 4. bibliot, Aufan, Epi-
gr. 28, ^i^.^o-. Elias Vimtús ibidem TíbuLiih. r. tleg^tarz
rapb. de Reg, verbo Geryçn,



34 Livro h da Fundaça!) ^ antiguidades y

Q qual foi fçu próprio , e os ma is metaphoricos , e me tonymi-
ços.

Apolodoro, e Diodoro no lugar citado , efcrevem cou-
fas tocante» a efta hiftoria , que fora largo referilas , e lulio Fir-

mico declarou nella a que era fabula, ou hiftoria verdadeira.

Foi efte primeiro Bacchobiíneto de Noé , edelie,ou de feus

pays aprendeo a invenção do vinho
, que ( como quer Bocacio,

com outros Autores ) levou a Beócia , ou a Naxos , de que fe

tomou motivo para o fazerem primeiro inventor ( como efcre-

ve Plínio). ; ecomo osfemelhantesnaquelle tempo erão con-
ftituidos por Deofes , toi Baccho, porefta cauía tido pelo
mais famofo do3 que tiverao efte nome , e chamado de; txuiitos

Ofyriscomp o teftiíicão Diony fia Alexandrino, Polidora Vir-

gílio, Diodoro, Aufonio, e Tibulo: o qual dá noticia dâs .cou-

tas de que foi inventor nos verfos que começaô.
Primm nratra manu folerterfecit Ojyris.

Et, teneram, ferro foíliátavit humuni;
DefteQfyria , Baccho, ou Qionyfio eícrfevem.Tarra-

pha , Fraqcifço Bermundes ,e Paulo de Eípinofa, quo, foi^íilha

de Cam , e n^ío de fíoé ^ e. vir a Hefpanha durante o reinado
.

<}e Geryaõ : ao qual venceò , e de quem di:^ o Viterbenfe fobre
Berofo , comeqou a reinar 3055^4. annqs do diluvio 37i« da
povoação de Hefpanha. De que fe fegue , e conclue por cpu-.

la indubitável , fer Qfyriso meCmp que Baccho , ouDioniíío

,

neto , ou bifntío de Noé , porque niftovariaõ os Authores ; e
inventor das couías referidas» Floriaõ do Campo , o P. Maria-
na , e outros acrefcentap haver fidg p, primeiro que;, ni^andou.,

entrerrar os diffunto, que antesje lançavap nos campos , e ri-

QS., e delle tpmaraõ os H^fpanhoesa conta do annp^unar de
quatro mefes i e cpnçotdaõ os Au tprés citadqs ^e' inuiUíS com
tiles, que np tempo , que ftorepeo Oíyris viueo o primeiro.

Baccho , e a ambom fazem netos , ou bifnetps de Noé : pelo

que íenap. pode duvidar deh^verfidQ hum íó aquém daõ dif-

íerentes

( i' ) Bermundes lib, 2. r. 3. das grandezas de Granada Ef-,

pimfa i , pag, lib, i.c, .. i . das grandezas de^ Sevilha. Kíterb. de>,

Rç. H,{fi)a^n,cap. 10, Florian, lib. ..c. ti. M^riau, l^. i,c. 8.-

Beu^er. ik* c^ g., yilha4^ Cantai,, R^g. HijCj)^, Fim híJloK^ 7í>lep.éi.

in princ.
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fêrentes nomes , e o Baccho e^ti que fallou Plinio , e Lyfias feu

companheiro , o Elifa de Moifes bifneto do meftno Noé , e fi-

lho de Jauan , a que os antigos chamarão Júpiter : nome, que
também foi attribuido a Ofyris : e como os mais infignes Va-
roens daquelle tempo tinhaõ íemelhantes nomes , daqui veyo
aconfufaó, que ha entre os Autores uíurpando ascoufas de
huns para outros , e com a noticia, que Gregos , e Latinos ti-

veraõ dos livros da Sagrada Efcripturâ, confundirão as de Noé
com Elifa, que foraõ o primeiro Baccho , eLúfô, ou Lyfias

de que fizeraõ menção Plinio^ePiutareho-, que d^raó nome a

noíTalAifitânia»

C A P I T tJ L O IX.

Em cjuefepro^a
,
que do nome que Elija deu a Lisboa

^ fe dc'

nvou o detoda a Provinda cbamandafe Lafitania^

'OU Lyfivcmia,

HAvendo conceder, que noíTo Èliía,hè ò Luío, ôu Lyfias

de PJinio , conforme a opinião de todos os Autores que
o feguem, he força confeíTar que dèraõ nome aefta Provin-
da , chamando-fe de humLufitatlia, de outro Lyfitania, por-
que com ambos os nomes fazem delia mençaõ alguns delles, e
porque o primeiro he mais vulgar diremos o qiie fe nos oíFere-

ce do fegundo. Lufitania lhe chamou ojurifconfulto Paulo na-

?uellas palavxâSt Jji Lyjlt:ania Pacenfes y & Emerútenfes júris

talicifunt, E fe confirma ter efte nome"com huma pedra acha-
da em Évora, com asfcguintes letras , que trazem Relen-
de, e Diogo Mendez de Vafconcelios

, que hoje fe vê no
frontifpicio das cafas do Gonde de Santa Gruz na mefma Gi-
dade^

( I ) PauljurifconJ, m. dè cenjibus Refend. lib, il^ut. f^
concel, pYo municip^ Eberenju

Eu EA-
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L ABERIAE. L. F.

GALLAE. FLAMI.
NICAE. MUNIG.
EB ORE NS IS. FLA
MINICAE. PROVIN
CIAELYSITANIAE.
No lugar citado refere Refertde , que do vocábulo Ly-

fitania uíaraó Dion , Eftrabaõ , e Atheneo por autoridade de
Polybio , e chamando-fe Baccho, Lyíio, e feus Sacerdotes Ly-
fios , por cauía do verbo Grego Lyo , fe pôde chamar Lyfo o
homem de que trata Plinio : cujo nome pelo cuftume da lin-

goa Latina fe mudaria em Lufo
,
porque o , Y , Latino, e aefta

mudança ( p6de fer ) que, fefimdafleítoda^ variedade de ima-
ginaçoens, que os Efcriptores deixarão no nome de Portugal,

fazendo diílincçaõ entre os dous Lufitania , e Lyfitapia, que-
rendo que íoíTem tomados dos povoadores delia Lyfa, e Lufo:
fendo, raaisveriíimil i que hum fó o foffecomo bem advertirão

Reíende, e Duarte Nunez*
O "mais certo , e fundado em boa raza6 parece , que

dando Eliía a Lisboa o nome de Elifia , em memoria de havet
fido feu primeiro fundador, o tempo lhe cprrompeíTe a pri-

meira letra ficando Lyfiâ
,
que he hum dos referidos filhos , ou

companheiros de Baccho, e deite nome fe dirivaíTe o de toda

a provinda : e iílo foi o que quizerao dizer os que efcreverac,

que lho dera Lufo , ou Ly fias : como notou Frei Balthazac

de Vitoria^ efe provará bâítaníemente , quando adiante eí-

crevermos, que Eliía deu nome aos campos Eiifios , que eraõ

os de Lisboa na opinião dos antigos , e quedelles íe dirivou

a toda a província chamando fe Elifipolitania , ou Elifipolis a

Cidade de Lisboa,, que^ vai tanta como fundada no& canipos,

EjiflQS,.

Chegou Eliía a eHes
, ( ou viefe com feu biíavô Noé^

o^fe tiveífe apartado de Tharfis
,
) e pela. cofta marítima os

achou povoados de Turdulos , que foraõ chamados antigos^

por diíFerença dos outros de Heípanha
, por íerem aquelles os

que
(i ) Paujan, lib:^,

( 2 ) Rejend, hco citatOp Duarte Nnnez inpnncip, difcri^t^
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cjuevierao comTubal , ehabitavão da bocca do Tejo até b
Douro ; e he conjeftura provável que dando Elifa feu nome,
^aô fó a Lisboa,mas a toda a Provinda, entraíTe nella com maõ
armada

,
por fer cuftume

,
jure belU

,
porém os conquiftado-

res feus nomes ás Províncias conquiftadas ; foi o que diííe Plí-

nio declarando, que tomaraLufitania o nome de Lufo, ou Lyfia

íeu companheiro , . e toda Hefpanha . de Pan Lugartenente de
Baccho*

Prova-fe com Saíluftio noíTo intento fallando dos Nó-
mades vencedores de Lybia : os quaes deraô nome a Numidia,
e junta eíèe infigne hiftoriador as íeguintes.palavras rviéliomnes

ingentem^ namenque imperantum cmfeJjfere.ConqmãoirzÔ Me-
dos Atropatenos a toda Arménia , e deraõ-lhe feu nome> como
notou Ammiano dizendo Plurimos pagoslnAtrofatena^uocík'
hulumpermutatayheUijure pojjeàit

^ i^ç, E a Deofa Juno por >

temer efta mudan<^a de nome nos Latinos conquiftados por
Tyranos>péde aJúpiter, que tal não fucceda naquelles verfos^

de Virgílio.

Ke vetus^ indígenas iiomenmutare Latinos
Neu Tl oasfierijuheas , Teucrofqtie vocari.

Mas na> corrupção do primeiro, i , breve, em y , longo
tlaiioíTa Eiiíiã^ fuccedeo o que o tempo fez com a primeira

dicçaõ de Âjjyria para ficar Syriaj na ultima letra à^Tydeo pa-

(i) Saítup
( 2 ) Amrnk Ifb. 2-8;

(3) ^irgih lib.i%'.

{ 4 ) SaUmiis an, 193 1 . in SchoUis ViterKc, 20. de RegiK
RifpíGanha;^, lib. 3. cap. 2í í^ lib, ^.cap, 2 1 , é^ 24.. é^' lib:^^.

cap, i. Pineéla líbr2, cap^ 20. §.3. Medinalib, i. cap, 30. Fr%
Bernard lib. i-, cap. i^, ^ i^. Duarte Ntinez, cap,^. dijcript.

Ltifit. Luc. Marm lib.z.tkii. Man Arec^ ditilog»'}. chorogn.

Htfp^ Aldrete lib^ l, cap.i. èr 2. orig ling. Hifp, Fa/eus cap* 8.

'Nebrioe. in^prolog, decad. Volater, lib. 2, geogr, Bohem^ cap. y,

demoribgent. etFranc, Tham.ibi^ Hcrtel ^ verb. Lujitania^

Cõuarrub , thef^ ling^Hifpan, verbo Lujitània, Calepy verbo

Lujitania , Ananiafabrica dei Mundo- traíl. 1 . Epuns Gérund,
Uh. i.à^tit, 4.Archiepuns^ D, Rudcric lib^ u cap^$^ deRègihu

mfp. Gema Phrirf. de devif, orbis.
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<ra ficar , Tydé ^ defpòis Tuy i na primeira dQ Emérita^ para íer

agora Merida, e outros que fe deixão por brevidade; mudan-
ças ordinárias , que acontecerão em nomes do Texto fagrado,

porque de Maday naçerâõ Medos , de Javanjones , e Jovesy
como diffe Saiiano citando o chronicon Alexandrino.

DiíFerente principio deu Beroío ao primeiro Jnõme
deílâ Provincia dizendo

,
que o tomara de Lufo filho de Sicce-

leo , e 17. de feus antigos Reys , aos 80 r. annos do diluvio^^

ófS. da povoação de Heí^pânhajC I5l6,^ntes donaoimentode
Chriílo, e quero Viterbenfe, com todc>sbsque o feguem , fe

lhe déíTe a Lufo eftenome^ porque dança va,, e íaltava nos fa-

criíicios , fem advertir >que não era naquelle tempo conhecida
a lingoa Laána : n& quali( como elle interpreta ) o vocábulo,

LufitsiigmÚQZjogo fcft^., ou dança. Além defta objecção nao
o he pequena calar eíbe Autor o nome

, que Lufo teve até [qx

de idade para fazer femélhantes fefta»^ quando facrifícava. E
iiaô de menos confideraçaõ, o preguntar-fe fenos 658. annos
que paíTaraõ da povoação deHefpanha até que LufoReynou
neila havia noíTa Lufitania eílar fem nome próprio: pois vemos
que nenhum 'Autor lho affinala.

Parte dos muitos
,
que feguem a opinião do Viterben*

fe fe podem ver nos lugares citados , outros fe deixão por evi-

tar polixidade : muitos dosquaesallegaõ também a opinião de
flinio, indeterminados em fazer ponto fixo mais em huma que
outra. Lúcio Marineo Siculo leva outro caminho querendo,
que o nome de Luío fe dirivaíTe do jogo , ou feita que Baccho
iezcomLifa, ePaníeusGapitaens em memoria, ehonrra^dè
fu^' vidtorias,e deite parecer íãõ os que opinaó com Marciano
Capella comporfe o nome Lufitania de Luío, e Ana , que he
o fiotíoadiana

, porque junto delle celebrou Baccho eftas fef-

tas\ E a meíma objecção fe oíFerece contra eftes Autores ; que
fe notou contra Berofo

, porque no tempo de fua vinda a Hef*
-panká náo líâivia noticia da lingoa Latina; nem a houve muitos
-annos deípòis, como advertio Reíende contra os defta opi^

i Jèís quetodos appontao da vinda de Bacco tocamos no
-èap.8. eFrei Bernardo de Britto fundando-fe na hiftoria à^
í*aimundo;acrefcenta, qm para introduzir-fe com os Lufita-
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mos, lhes deu a entender, que feu filho Lyfias, era. a alma
de Eilley Lufo ( cuja memoria tinhan ainda viva pelos benc*

ficios, que delle receberão) que foi cautela com que lhe obe-

decerão , e jurarão fidelidade. Adbitrio na eido do engenho dç

Fr. Bernardo: mas mal computado na aniicipaçaõ da fedia de
Pythagoras praticada quando eíle Philofopho floreceo na
Olympiada fo. acabada a captividade deBabylonica; comofe
colige de Santo Auguílinho : poílo queJuíloLipfio por auto-

ridade de Cícero , e Fr. Joaõ de la Puente com o Padre Bene-
^iQiO Pí^erio dlgaô

,
que em diferentes tempos.

GA P I T U li O X.

San que profegue a matéria do pajfadb , e opinioens acerca do

nome de Liifitaniêí
,
qui concluem fer dirivado do nojjb

Elija.
^

CEiaíurataõ alguns Autores ao Arcebifpo D. Rodrigo, Má-
rio Nigro , e Bifpo de Girona, por elcreverem que Bac-

cho celebrara eftas feílas com Hercules junto ao rio Guadiana:

íendo couía irapoflivel , pelos muitos annos que paííaraõ en-

tre Hercules Lybico filho de Qfyris ( que foi durante o reina-

do dos tfe5 irmãos Geryoens aos 549* annos do diluvio. x-j^S,

a^tes do naciínento de Chriílo ) e iJicnyfio Baccho no reina,

do de Roma, havendo entre, hum, e outro pouco mais ou
menos de 4^0. conforme a chronología de Berofo. Os que mo-
verão efta duvida não coníideraraõ bem os nomes, que Bac-

obos teve;, que foi a caufa de equivocar- fe fendo coufa mui-

to pQÍfivei ter- vindo a Hejpanha em companhia de Hercules

Lybico , a quem todos fazem filho feu , em quanto he enten-

vÍa\v: dído

( I ) Tarrap. de Règ. HfJ^. verb. Lujus. Marchn CapelJib.

6,degeo metr. Refetíd. lib . i . autiq, S, Aug. lib. 1 8.^ 17* de cu

'UH.JuJi.Lip>f. adStoicphtk lib.i^ difm^(>' Ckjer^M. 4. Ittjcnl

. ( 2 ) Rudef.de rebu^ Hijpan. cap. j. Efuns Qerund, lib. 2*.

Mcíyiu^ Nig.comment. i.Geog.

(3 ) Víterb.cap.iíy
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dido por Oíyris Egypcio , como temos provado. E he coufa

contingente virem ambos a efta província, e celebrarem as fef-

tas ,e jogos de quenoíTos Autores fazem mençaô para mayor
triumpho das viftorias , que nelJa alcançarão ; fe janaõ he que
alguns com bom fundamento

,
queiraõ negar o virem juntos

,

alJegando-os que di^em , deixar Baccho a Hercules : por go-

vernador do Êgypto no tempo de Tuas conquiftas , e qUe de
là veyo a Hefpanha em vinganqa de fua morte : onde reinou

aos 6i(}. annos do diluvio univerfal.

O engano maior do Arcebifpo D. Rodrigo (Te bem fe

adverte ) foi ter para fi
, que o Hercules que venceo Geryoens

por folennizar ftias vidlo rias, celebrara ^tinto a Goadiana jogos

Olympicos
,
que Pelope íeu avô materno inílitdira no monte

Olympo, fendo motivo deíla equivocaçaõ, os muitos que ti-

veraô nome de Hercules ( como notou Luis Vives ) e daõ a ra*

zaõo-Bifpo de Girona , e íoa5 Rofmo de fer taõ ordinário ef-

te nome dizendo , que naõ foi próprio dos que o tiveraõ : mas
hum appelUdo com que homens valerofos daquelle tempo ,

queriao dar a conhecer fua fortaleza quehe ( conforme a Xe-
nophoate)oque elle figniíica: pofto que Eftrabaô lhe dá diíFe-

rente interpetra<^a5. Efta foi a cauta ,
porque Diodoro fez mé>

çaõ de três
,
que tiveraô eíte nome j Sérvio de quatro j Cicero

de féis; M. Varrao, eodoâ:iíIimo Abulenfe de quarenta, e
quatro ; é as obras heróicas, ou fabulofas de todos íe attribueiíi

afòlThebano : o qual fui hum dos três , em que falou Diodoro ,

t osdous o Lybico , ou Exypcio-, e Creteníe,

Foi Hercules Lybico filho de Ofyris (como fica ditto)

de alguns também chamando Júpiter, delle diz Jofeph , fer h-

ihodeCam, hum dos três filhos do Sanâ:o Noé , a quem as

Sagradas letras chamaõ Labin, que floreceo aos 19J. annos
, antes

( I ) Vives in lib. 18. c, 8. civií. Dei. Ejms Gerund, lib. i.

Rq/in.lik 2. cap, 17. antiquit Rom,
( 2 ) %enoph, in eqaivoc.

( 3 ) Strabú, M, x . Diodor^ lih, 2* Servi in lib.S, JEneid.

Cicer. lib. 3. de nat. Deo. Varro de ling. lat.AbuL inprolog. Eu-
Jéb. íofepb. lib. t. mt cap. i. Cenef. r. 10. Homer. Ilíada 19.^

ArchiI. de tempo. Clarean, in chron Olymp. i. Eufeb. in Chronici^

Vives loco cita(o.
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antes da fundação de Troya. Hertiules o Thebano filho adulte-

rino de Amphitrion , e Alcmena ; viveo no tempo que os Gre-
gos tinhaõ cercada aquella opuientiílima cidade de cuja fun-

dação á fua ruina paíTarao 297.annos comforme aos cumpu-
tosde ArchiIoco,e Henrique Glareano: os qu^es juntos á

aquelles 195'. fazem 492. e tantos he o Lybico mais antiguo ,

que o Thebano. Delle rellataô Euíebio , e Luiz Vives que ílo-

receo aos 2790. da creaçaò dp Mundo
,
porque foi contempo-

râneo de Saníaó
,
que começou fua judicatura, oaunofegun-

do
, que Júlio Afcanio tilho de Encas entrou no Reyno de La-

do.
O terceiro Hercules foi Cretenfe a quem Paufanyas,

Alexandre ab Alexandre , e muitos com ellesattribuem Çí^t in-

ventor dos jogos Olympicos , e eila he opinião mais recebida;

de que íefegue, que fendo elle Hercules mais moderno, que
o Lybico , e Thebano ; naô podiaô Baccho , e feu filho Hercu-
les celebrar qs jogos Olym picos junto ao Goadiana : mas que
feriaõ outros fem nome certo : o que parece deu a entender
El-Rey Dom AíFonfo com as íeguintes palavras politicas da-

quelle tempo. Defpues que Hercoles ovo pohlado a Galiza vi-

nofe contraparte de médio dia ribera de lamar: fajla vn rio
, que

quiere decir en Criego tanto como Capo
,
porque vá alogares ef-

condidos fó tierra: y defpues fale-, y aquellenomhre nunca le

fue camiado ante lellaman agora Cuadiana, E porque femeio
la tierra bucnnapara criarganados

, y otro fipara ca , a moro ,

y , una grande fazon ^ yfizo . y Jus juegos, y nwjlrograndes
alegrias porque vendera a Ceryon

,
yganara toda la tierra de

aquelle que eqafenhor: y por aquelios juegos quel fiz^o aU
li dicen algunos quel puzo dquella tierra nombre Lufitana que
quiere dectr en romance , tanto comojuego de Ana, Atéquia
chronica general. Clara-mente íe infere deitas palavras, que
foi Hercules Lybico: o qual poz nome a Luíitania , e fendo
filho de O fy ris , ou Baccho he coufa verifinnl , que fole o
Lufo o Lyfias em que failou '^linio, e aquelle appellido ad-

F quirido

[
1 ) PaufanJib,^.Alex, ab Alex. lib,<^.c.%. Pindar.in Olym-

ptc, Zefzes chilia i i . cap, 1 2. Lylius, Qirald, Synt. i . de diis Eli-cZi
an% hb. 10. vari, hijl^ Cek R/jedig, Hb. i^^eap, 17
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quirido por feu valor : como o tinhaó os homens famofos da-
qúelle te aipo,

O deligentiííimo André de Refende teve para fi , que
de Lufo fe chamara eíla província I.ufirania, e Lyfitania de
Lyfias : com que fe naõ conforma Frei Bernardo de Britto opi-

nando
, que tomara o primeiro nome de ElRey Lufo, e ofe-

gando de Lyfias ; e fc eíle Autor fe conformara com o texto
de Plinio , ou bem advertira , achara

, que claramente dava a

entender
, que tomara o nome Lufitania de Lufo filho de Bac-

cho : porque as paUvías.Lufumenim Libere paíris , (i^d alJu-

dem a Lufofílho de Bacco, e he termo uíado em diyinas, e hu*
manas letras (como notou o mefmo Relende) pondo por ex-
xemplo , Alexanâer Fhilippi^ Deiphobe Glauciy <^ Aiax Oi-
lei O príncipe dos Poetas ( que com iílo fe entende fer Luiz
de Camoens ) parece foi de diverfa opinião, fazendo a am-
bos íilhos.ou companheiros de Baccho naqueilas eftaneias: em

,

que falia da nqíía Lufitania di?;çndo,

EJlahea dhofapátria minha amada ^

ú qtialfe o Ceo me dá
,
que fem en^perigo

Torne , com ejia emprefa
,
ja acabada ,

Âccií^efe efia luz allicopngo :

Efta jli Lufitania dirivadd
Be LujQ , ou Lyja

, que de Baccho antigo
,

Filhos-foraõparece ^ ou companheiros ^

Knella entoo os imolas primeiros

>

Em outro lugar falloii Camoens fó em Lufo tendo-o.
por filho, ou companheiro de Baccho ,

que^toipusíeguintesi
verfos.

Efte , qm vês he Lufo donde afamç^^
Onojfo Reyno Ltijitania chama^

Fpi
(i) RefendJik x.

( 2 ) Fr, Btrnard.up MonarcK Uh,

(3) 'Refenà. annot, 24. lib, 2. Vincent Camões^ C0iT.^$.

(i) Canã.i.oã.t.
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íoi filho , e companheiro do Thehano

,

Que taõdiverfãípartes COT?qutftou^

Parece ^uindo ter ao minho Hifpano
Seguindo as armas , que comino ujou :

Do Duro , & Goadiana o campo ufano

Jaditto Elifio tanto ó contentou ^

Que alU qiiiz dar aosjá canfados ojfos

EternaJepiilttr

a

, e nome aos ^wjjos^

O rarãõ
,
que lhe vêspara divifa ^

O verde Tyrfo foi de Baccho úfado ,

O qual d nojfa idade amojlra , e dvifà
Que foi feu compatibâirú , efilho amado ^

Honrou a antiguidade a Baccho coiíi cognome deL^-
fio : que tarnbem tiveraõ íeus Sacerdotes co no notou Re>
fende, e Paufariiâs fez menção do povo Lufo em Arcádia : na
qual ( conforme aJoaõ Goropio ) habitou elle primeiro , e da-

quella provinda trouxe a Lufitania a famoía raça dos cavallos

que havia junto a Lisboa : onde ( conforme a Eítrabaõ , e AU
drete ) os povos Lufones confervavaõ a memoria de feu

nome. '

c A p 1 1: x; L ô XT.

De outras interpretãçoens quefedao dspalavras de Plinio ^ e

ao Jíorae de Lufitania, E origem dospovosTurdúlos,

REfende^ e Luiz Nunes repararão tia cauía , que podia há-

ver,par3 dizer Stephano5<?///V^3!;// ifàemfunt cumLufitams
juxta Artemido-^urn in tertio geographÍ£ !4bro\poxc\we nenhum
geographo íitúa os povos Beilitanos dentro da Luíitània ; Pii-

nio taz delles menção junto a G,?iragoça C<efir Augú/íana cô"

lonia ( diz elle ) immunis anne Ibero ctffuja^^ ubi oppiduin antea

ÍF li voeaba-

( I ) Paufan. in Beoticis lih, 89. Refend. -lik r . Xíorop. lib.^,

Hijp.fok 49 Strab. lib 3 . Aldrete lib^^i. cap,^, orig, ling. Hifp.

4 i ) Refend. loco citato. Ludov, Non. in Hifp, Anem . lib, 3.

.Çeograpk Plin. lib. 3. cap. 3. Poza oppid, anttq.Hifp.
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vocabatur Sald_yba , regiones ldetani£ rtceph populos» LIL E^c

bís civium Romanorum Bellitanos , Celcenjer , (^c, E na mefma
comarca de Qaragoça osaflenta André de Poza r pelo que he
contingente poderem trazer íua origem dos Iviifitanos : os

quaes fazendo alguma entrada pelo fertaõ de Hefpanha , ( co--

mo outros íizeraõ ) chegarão a povoar junto á corrente do
Rio Ebro,epor alguma vidloria fmalada, ou valerofos feitos

na guerra , conferváraõ feu nome , que o tempo corromperia
de Lufitanos em Beliitanos. E movome a crer, que eftes feriao

de Lisboa , e feu termo t pois confervavaõ na de Idetania o
privilegio de cidadãos Romanos , de que noíTos antepaíTados

gozavaõ como declarou Plínio.

E na defcripçaõ antiga
, que AbrahaÕ Hortelio fez de

Hefpanha: a qual anda por cabeça da iiluíhada de André Scot-

tho , fe achaõ povos Beliitanos demarcados comos dous Rios
Tejo , e Mondego , e comprehendidos naquelle traílo de ter»

ra , que ha entre hum , e outro : com que fe corrobora minha
prefumpçaõ , e pois efte intigne geographo os põem nella, pa-

rece, que achou fundamento baftante para o fazer ,
porque

nem tudo alcançarão os antigos , e os modernos examinao as

couías com mais curiofidade appurando deligentemente o que
os primeiros eícreveraõ i

foi acaufa, porque o Bifpo de Ávi-

la dilfe a outro propofito, tratando da autoridade, que fe deve
dar aos Autores modernos : que ainda que os antigos Padres,

e Êfcriptores faõ tidos em grande veneração , e fe a de eílar

pelo que elles diíTeraõ : com tudo acharão os modernos algu-

mas couías, que eícreveraõ as quaes os antigos não alcança-

rão.

Outra opinião das palavras de Plínio tiveraõ Joaô Bo-

hemo , e Francifco Thamara que o traduzio, e o Doutor Bied-

ina na declaração magiílral do Poeta Horácio , e he fer Lufo
filho , ou companheiro ii^ Baccho, e Lyfa huma das Menades,
ou Sacerdotizas

, que doudas , e furiofas o acompanhavaô ce-

lebrando

( I ) Hoi^íel, in difcript.mmq. HiJp.Andí\òcoth. i.pMifp.

iluftra,

(l ) Ahiilcnfis. 2. p^defenf. cap. iB.

( 3 ) Bobem, é?" Franci^^' Tham. ^ .5 . de mcrib. gentVillende

Biedma in od^iz. Horat,
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lebrâní"!o fens Bacchanaes facrificios. Porque ainda que efla re-

cebido fer Lyía, ou Lyfias filho , ou companheiro de Bac-

cho , naõ o confirma a palavra
,
que pode fer nome de homem,

ou mulher \ nem o vocábulo , Bncchantem , correlativo do gé-

nero mafculino , ou fcmenino. Saõ eílas efpecuiaqcens fujper-

fluas de Autores que querem fingu]ari7arfe centra a opinião

commu, e ainda que por elles íe pudera dizer o que Horácio

do rizo'de Demócrito,

Siforet interris rideret Democritus,

Tem elles por fi as referidas palavras do Abulenfe , e outras

do lugar citado em que fazendo conceito dos engenhos, e

obras dos antigos naõ fe eípantava delias, porque entendia que

as dos modernos , fe lhes podiaõ igoalar , e ainda avantajar*

Foi oquediíle Philun aviíadamente ; que o homem de bom
engenho não neceílitava de muita experiência, porque a vi-

veza delle , lhe fazia comprehender o que os outros não al-

cançarão.

Sigifmundo Geleniq nas annotaçoens que fez a Plínio

foi achar outra nova interpretação a luas palavras , allcganda

verfos de Períiocom que pertende provar a furioía raiva dei-

tas Sacerdotizas , e que por eíla razaõ havemos de entender

,

fallou delia Plinio, porque iílb figniíica a palavra Lyjfa, Inter-

pretação de que muito zomba o noíTo André de Refende
,

porque fe eftas mulheres peregrinando vai ias Províncias com
Baccho fe exercitavaõ neílas furiofas locuias, porque nellas

mais que cm outra deixarão tão eterna memoria de fua raiva?

fendo que efta na íingua latina he fignificada com a palavra

LyJJa com, f, duplicado, que foi o fupplemento , que Gq\q'
nio lhe fez , e naõ com hum fó ccmo íe acha nos otiginaes de
Plinio.

Deícreve efte hiíloriador os limites de Lufitania, ede
marcaçoens das gentes que a habitarão; como aquelle que fen-

do Queílor em Hefpanha teve mais inteira noticia de fuás

couías , e com a que nos deiaó Mela , Eftrabaõ, Solino , e Pto-

lomeo nâo ficarão ellas tão claras, que deixaííein de neceífi-

taí

(i) Horat.EpiJi.u

( 2 ) Phil. lib. I . de vita Moyf,
( 3 ) '^^gif^i' Gekn, in Plin.terfiusSatjr^ i.
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tar dedeclararem , ou ampliarem noffos Autores o que eftes

geographos deixarão efcritto. E pofto que André de R^fen-
de, com acertadiíTimo juizo em todas as antiguidades, emtnen-
dou alguns defeus textos depravados, e efcreveo asdeLuíi-

tania ; foi taõ efcrupulofo^ e curto, que outros fe alargarão no
que eíle deixou de efcrever : enem aílim temos tudo o que
bafta para intelligencia das coufas antigas defta Provincia,

pois todos geralmente faõ affeiçoados a íaber as de (ua pátria

como diíTe Ambrofio de Morales: pelo que me move dar razão

dos antigos Turdulos
,
que habitarão os campos de Lisboa di-

zer o mefmo hiílonador immitando a Tito Livio no prologo
que há duas razoens para Ic efcrever o que outros fizeraõ pri-

íneiro, Humn he cuidar de lio que efcreve de novo, poderá
dar mayor certeza da? coufas

,
que a tiveraõ os que ihe prece*

deraõ. Outra que quando na verdade da hiíloria nao poíTa

•avantajar aos paliados, no modo de a relatar , nas çircunílaa»

cias , e bom eilyllô os ficarão excedendo.
Parece , que antevia Morales os Griticos^efte tempo:

os quaes quando não acháo Outras rozoens com que impugnaic
as hiílqrias modernas idizem , que ja outros as efcreveráo : fen-

do aílim que dascouf-as antigas deLufitania, não temos mais
Autores modernos de importância, que Refende ,'e Fi.Bernar-

do, havendo tantos de todas as na'^oens que efcreveráo as de
fua^ pátrias.

Huma dasprincipaes
,
que povoou na Lufitania foi a

dos Ttíiidulos que em numerofa cantidade paliarão a ella def-

de Andatoàa pelos annos 31). antesdonacinKínto de Chrif-

to : como fecolHge de Floriâo do Campo, e Fr. Joaô de la Pu*

€nte,efeu principal afíento foi nosconfis de Merida ( como
efcreve o Autor de fiias grandezas ) povoando a terra que ba-

nha a cori-entedo Goadiana de huma, eo^tra banda , apartan-

do o mefmo Rio os Luíitanos dos Andaluzes como declaroti

Plinio. Eítes Turdulos parece ferem os mefmos^ queosTur^
detanos die que faz n:>en<^ãoPtolomeo na Lufitania, íltuando os

da
( 1) NoraJ.inâedicat. (^prolog.

( 2 ) Florian. do Campo Ub. ^.cap. 34. Puentelib. ^,cap^ ly.

§.3. Moreno lik i,c. 2. daígrandezas â& Merida Flin, lib^^i

cap. 22' Ptolom^tab. a. Europ, lib, 2 . cap, z.
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da bocca de Goadiana até a do Rio de Setuval por todo o Rey^
no do Algarve. E Hão fazendo os mais Autores menqão dos
Turderanos nal-ulitania , fendo oíitio,que lhes dá Ptolomeo
omermo, que o dos Turdulos : parece coufa indubitável íe-

rem huns , e rutros os meímos.
No Jugar ckaòo fazPlinio mençaõ de outros, a que

chama, Partuli ,
^Tapori , de que fe não pôde dizer coufâ

certa, porque fó elle íe lembrou deíla gente. E Reíendefaz
dous títulos de Turdetaros,e Turdulos, e poílo que nelles (ci-

tando a Pol} bio , e Tito Livio ) os põem dentro na Lufitania*

Eílrabaõ lhes não afíigna limites alguns».

CAPITULO XII.

Gomo OS' Tttrdetanos , . e Turdulos de toda Hcfpanha deJcenâíaS

dos velhos , otie habitavaÕMs campos de Lisboa , c atiles
,

aprenderão^ letraf., emtrasjciencias.

C"^
Uardamos para ultimo lugar fazer menção dos Turdu?

T los velhos íendo merecedores do primeiro
, por ferem os

mais celebres de tcda Hefpanha, e trazerem delles íua ori*-

^em, nãofóos-da Lufitania; mas ainda os de Andaluzia. Prcva
Réfende fua antiguidade com a opinião em que eftes fe tinhãò

de mai*- modernos : de que (e íegue ferem ospiimeiros mais
antigos. Ah tis promontmts diz Mela , ad tilam panem quoi

recefflt higens jiexus aperitur ^ in eoqiie jiint Turduli veteres ,

TurdiilorumqMe oppida. PJinio os põem do Douro até o Tejo
dizendo AI)utío Lufitania incipit , Turduli leteres

,
^c, com

que.fe. convence o engano de Abrahaó Hortelio , o qual òs íi-

tuouno promontório Sacro: e he verefimil, que fe equivocaf-

fe com osTurdétanos
,
que todos os Geograj hos fituaõ x\^\\e,

E pelas demarcaçoens de, Plínio , e Pemponio Melá,íicavão os

antigos Turdulos divididos pela parte de Lavaíite dos da fer-

ra

( I ) Rejend. lih, i.

( 2 ) Ludov^ Non, c. lO.Hifpan,

( 3 ) Mela Ifb. 2. cap. i. Flin, Ub. 4, c. no
( 4j JtíorteL in tabuUHjp.
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ra de e{l:r.eIla:do Norte com o Douro: do meyo dia com o Tejo,
e do Ponente com o mar Occeano , comprehendendo fe nefta

demarcação a terra
,
que hoje chamamos Beira , e ficando den-

tro deftes limites a Cidade de Lisboa com íeu diílriâo , e ou-

tros povos , que não fazem a noíío propoíito.

E pofto que FJoríaõ do Campo no lugar citado , fallan-

do dos Sarrios tem para fi
, que erão da geraqaõ e dcfendencia

das gentes que comTubal começarão a povoar em Setuval,e o
funda nas conjedturas que alegaicom tudo tenho por mais ve-

rifimii , ferem os antigos Turdulos verdadeiros defcendentes
deTubal, osquaes defembarcando eomelle no riodeSetu-
val

, por onde começou a povoação de Hefpanha , lhes man-
dou

, qL»e paífaíTem oTejo, e povoaffem os amenos campos
de Lisboa , e íeu diílriâo : como o fizeraó , extendcndo-fe até

o Douro. íllo parece quiz dar a entender Pedro de Medina,
quando dilfcque de Setuval começou gente de Tubal a povoar
pela terra onde melhores fitios achava.

Corrobora eíla prefumpção verifimil o nome, Turdu-
los , corrupto de Tubalos com pouca diíFerença , e que dando
razão os Efcriptores das origens de mais naçoens que habitarão

naLufitania: fó de Turdulos velhos te não acha feita outra

menção, que a tradição de feu nome, chamando-lhe velhos

por diftinção dos do Algarve , e Andaluzia feus defcendentes:

o que.not;ou Refende em prova de fua antiguidade.

r Faz também a noito intento referirem o Viterbenfe,e

Autores que o íeguem terem , no t^a*po de Nino Rey dos Af-

íirios , os Heípanhoes letras , Poefia, e Philoíofia moral, e con-

firmar-fe com o que efcreve Eftrabão dos Turdetanos , que ti-

nlião leys , letras , e verfos de féis mil annos de antiguidade \ e
lendo os dos Hefpanhoes de quatro mezes (conforme a Xeno-
phonte ) ,

que fazem dous mil annos íolares dosnoíTos, e ef-

crevendo efte geographo no tempo de Auguíto Cefar, paíTarão

do de Tubal até então aquelles dous mil annos. De que fe fe-

gue
, que íe os Turdetanos , e Turdulos Andaluzes eraó def-

cendentes dos velhos que habitavão a quem do Tejo , e tinhao

letras,

( I ) Medina lik í. c. i^.

( 2 ) Fherb, cap. a, à^Jupev S>Berofi. Strabo Hb.^. Xenoph^

in aquivocis*
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ietras , liv rps , Poefia , e Philofoíia de dous mil annos de anti-

guidade em^tempode Eftrabaô, eíles como feus afcendentés
lho tinhaô enlinado : como aqiielles

,
que de Tubal o aprende-

rão. . , ililOE.I
j

Mais le confirma o referido com viver Eftrabaô no tem-
po de Tibério até os annos 3 1. do nacimento de Ghrifto : por-

quehavendo fazer aconta defdeentaõ íité o tempo emqúô
Tubal entrou em Hefpanha

, ( conforme o computa de Tor-
niello ) diremos ,

que naceo Tubal cinco annos defpois do di-

luvio,e quando entrou a povoar Hefpanha tinha 1 38. de idade,

porque aqueiles cinco fe ande abater , dos 143. que os íequa-

%ejs/de.Berofo, dizem íer paíTados do diluvio, quando deu prin-

cipio a fua povoaqaõ, (e que conforme a efla conta) íe paí-

faraõ 23 16. annos do tempo de Tubal ao de Eftrabaô. Ainda
quedeftes quiz€fe.mos.abateralguns,que fe pafariaô,antes que
Tubal deíTe aquellas leys , e diminuir outros dos 31, de Chrif-

to : em que viveo Tibério, íempre aqueiles dous mil annos,

ande alcançar o diluvio em que Tubal naô era nacido. E quan-
do os Turdetanos de Andaluzia tivelTem aquçllas fciencias no
tempo

,
que o Viterbeníe, e mais Autores dizem: alguns annos

haviaó paíTar defpois
, que as aprenderão dos Turduios velhos,

atéqueforaõ povoar Andaluzia, que Fr. Bernardo declara íec

dos 1307. annos do diluvio em diante, que pela conta
, que

leva foi aos 2963. do Mundo e 999. antes do nac mento.

. Autoriza Santo Agoftinho a opinião das letras de nof-

fos antigos Turduios com dizer, que entre Hefpanhoens flo-

receraõ era tempos antigos todas boas artes; e Joaô Vafeo faz

muito cafo de encarecerem Eftrabaô , Séneca , Silio itálico.

PomponioMela, Columella, Marcial , Lucano , e outros Au-
tores a fciencia ; . e letras dos Hefpanhoes em tempos antigos.

O qué confirnáa Viterbenfe em três lugares: provando que ílo-

. •;'. *rç; = G recerão

. ( I ) Tfímiel 2. atat mundl an. lóór

.

( 2 ) Vnevh, c ,4 de Rcgib. Hifp.

( 3 ) Fr. Bernard. i.p. lib. 1. cap. 1$. S, Aug. lib. 8. c. 9. de

civit.

('4 ) Vafem cap, 9.

( 5* ) Viterb. in com. Xenoph, de ^quivoc, ^ cap. 1, de Reg.

Htfpan.& in com^ Berofi, lib. j.
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receraõ em Heípanha as letras,fete centos annos pnmeiro,<}oe

jem Grécia , referindo de Ariftoteles , e Socion , que mil annos
antes que os Gregos , eraÕ os Hefpanhoês Philoíophos , argu-

indo de mentiroíos a Ephoro , e Diogens Laércio, porque at-

firmarão o contrario.

Difto fe collige, ferem antiquiífimos Setubalos os pri-

meiros que introduzirão entre os povos, que fundarão leys ,

letras , e artes que deTubal feu progenitor tinhaó aprendido:

as quaes íoraõ as que os velhos Turdulos o Tubalos, ( que ha-

bitavaõ nos campos de Lisboa.)communicaraõ aosTurdetanos
feus defcendentes

, que habitarão o Reyno do Algarve , e An-
daluzia : donde paíTaraõ deípois aLufitania comoefcrevem
muitos Autores.

CAPITULO XIII-

Das letras , que tijavaõ os Turduios antigos , e lingoa qtse

emre elles fe faltava i
e @ qne fepóde conJeSíurar nejia

tnateria

DIficuItofo íerá averigoar
, quaes fora6 as letras que os an-

tiquiffimos Turdulos , e Turdetanos ufavaô , que he ve-

rifimil aprenderiaõ de Tubal : cujos deícendenteseraõ. E fó

em Fr. Bernardo de Britto achamos difto alguma noticia , pelo
que devemos reconhecimento a fua memoria ; efcreve el-

le , que o Bifpo Pinheiro enviou ao de Portalegre D. Fr. Ama*
dor Arraez huns caraâeres , ou letras , que traz eftampadas na
I. p. lib.a. c. 5". mandadas de Itália da livraria do Conde Mi*
randula , e de que ufavaõ noíTos antigos. Turdulos, e confron-*

tadas com as Etrufcas antigas
, que feachaô em Raphael Volá"*

t^rrano , tem pouca ,ou nenhuma differençn. E ainda que qui-

2eran>os mais fundamento para provar efta antiguidade; a

donde elle falta , luprirá o credito do autor , por cuja conta o
efcrevemo^: pois naõ.deixou de repí^rar hum efcrupulofo na
caufa que podia haver para o Biípo de Portalegre naô tocar

efta

( I ; Fr. Beniardií^f, Mk 2. cap. j-,

i%) Foiater. lib, 3 3 . Fbilolog,
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1

efta antigoalha em feus dialogog da gloria, e triumpho dos Lu*
litanòs ; acrefcentado , que mal íe poderia provar , haver atl-^

tesdos Romanos letras em Helpanha
, porque ainda que ás

fuás procederão daa Gregas ( como íe dolige de Tito Lívia, 6
Tanito ) e os Gregos foraô fenhores da cofta marítima de Hef*
panha : naõconíiara de livro , letreiro, ou outro documento ,

que uCafem noílos ríaturaes de íuas letras , íe he que a5 tifthaã

naqueJle tempío>e também porque Duarte Nunes db Liaõ ci-

lando a Nebxixa diíTe que Romanos foraõ os primeiros
, que

as deraõa conhecer a Hefpanhoes ; e começando muitos ân-
uos defpois de Tubal a fer conhecido no mundo o ufo delias,

era coufa mui incerta dizerfe, que elle as trouxer^ p Heípanha,
c comeí^araõ nella quando fua povoação*

Contra cila objecção, que fe poz a Fr. Bernardo fe
pôde reíponder , fer tam antiga a origem das letras , que che-
gou a dizer Plinio, naô haver tido principio, trazendo para
prova de feu intento hua , que parece fabula dos ladrilhos de
Epigenes achados em Babilónia : nos quaes havia caracteres

Hiais antigos 700. annos que Nino Rei dos Aífiryos. Diodoro
Siculo efcreve outra raayor patranha fallando delta antiguida-

de, dizendo terem Chaldeos letras mais antigas , que o gran de
Alexandre quarenta , e três mil annos, e pofto que os reduíi-

iTemos a íerem de hum mes fomente como çdíx Xenophonte)
os tinha aquella naqaô precedia5 em tempo á creàqaô do Man-
do. Jofeph o efcreve em fuás antiguidades acharemíe no tem-
po dos filhos de Japhet duas columi^as huma de pedra , outra

de ladrilho as quaes vio em Syria , e eftavaõ nellas efcrittas as

G ii íciencias

( I ) ^Tít. Livius L i.TachJib. 1 1. ann,

( 2 ) Duarte Nunez. c. 3 . é?" 4» orig. ling. Lujitan.

( 3 ) Plin. lib.j. c, $6.h* 57*

(4} Diodor.SícuL lib.^»

(
5" > Xenupb.m aquivo. Jofeph, lib» i. <?. 4. antiq.

(6) Cedren. apudGenebr, lib, i. Chron Gutd. Fabr, inpra

fat Text. Syr. Vives imtib, 1 8. cap, 9^. civL S, Judas in eptfl. câ-

non* & Hàer. ttucathahScript, ér comfup. Joan^ i?, /íug. li, 15',

^ lÃ. úiviâDet* Orig, homl. uít- fup. numTertuL lib. de habit^^

v^ukFimda HKi. íti/j. i3.§. ^.S.Cypr. lib-, de Idohr, vanit

Marjjl Lesb. de arig. Ital if Vrrhe
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fciencias , e artes liberaes mas naõ declarou Jofepho em. qâe
idioma. Genebrar do feguindo a Cedreno diz

,
que eraô letras

Hebaricas , e ferem efcritas por Seth , e Enoch , filho , e neto

de Adam , de que trattou eruditamente Guido fabricio , e Luis

Vives. Qae houveffe letras no tempo de Enoch fe prova com
o livro , que efcreveo allegado pelo Apoftolo S. Judas em fua

epiftola canónica : ainda que S.Jerónimo o reprova , e S. Au*
guílinho diz, que íe naõ acha em o Canon dos Hebreos, Ori-

genes , e Tertulíiano oadmittem por verdadeiro , e delle tra-

ttou Pererio dotiííimamente.

Sendo ifto aífim , he coufa veriíimil , que Noé enfmaf-

fe a feus defcendentes as letras , que aprendeo de feus pays :

porque Pineda ( allegando a Albumazar, e Berofo ) efcreve?

ordenar Noé deípois do diluvio livros rituais vem que^deixou-

muitas coufas, por efcritto. E S. Cypriano,. que em tempa
do mefmo Patri^rcha havia lettâs em Itália, quando a ella paf-

fou Saturno
, que ( como temos provado ) foi o meímo Noé;

Marfy lio Lesbio allega provarem os Tofcanos. íua antiguida-

de com letras do tempo em que Noé fundou as primeiras po-^

voaqoens. E feja as havia he couía coningente ,
queTubal,:

ou Elifa astfoxeíTem : mas a forma das figuras , ou caradteres^^

qual foíTe quem o poderá, efcrever com íundameiíto? mayor-
mente quando hum nem outro trouxe a Hefpanha a lingoa

Hebraica , ou Bafçongada : como alguns cuidarão : fe não as

que lhe forãodiftribuidasnaconfufão da torre de Babylonia
ficando Príncipes ,e cabeças de famílias a que ascommunica-
rão. Só o Arcebifpo de Tarragona, e Cónego Aldrete, q o alle-

fa:trazern duas moedas,q huma dizem fer de Ceifa, e outra de
Impuiias com caraílercs não conhecidos , e foípeitaõ fer de

algu-

( I ) Hterony. Angiifl, dialog. 6. Aldrete L 2. c* 1 8. origJing

Hefp, ,

( 2 ) Duarte Nune^z c. 2, &. 7,.florian. do camp, lib, i. f. 4.

Fr, BernarcL lib.i.Monarch. Moreneo /ib.i.c.2.delas grandezas
deMerida. <^aribay lib. 4. c^.Poza c. r Jing. antHiJf, Gafp. Ef^
calan.lib. i. c. n, fr, ÂlonI Vener, Enchirid.dc los tienpos.

Mar. Arec. dialogo Caleph^ Ruder. li. \ . de Reb. Hifp, Quinti-
lian,lib. I, r.5. Feji. Ponpey. verb, latine loqiii^ Goropius lib^^.

Htfpàn. foL 54.
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algumas naçoens , q antes de Romanos entrarão emHefpanha.

Pois tratamos das letras denoílos antigos Tu rdulos,

parece próprio d efte lugar efcrever a lingoa que faliavaõ,fe

com algumas conjefturas o pudermos raftrejar : para o que ha-

vemos de fupor, que como defcendentes de Tubal fallariaõ a

Que delle aprenderão , quefoihuma das fetenta ^ e duas em
que fe dividio a confíidida na torre de Babylonia; mas qual efta

foíTe , naõ eílá ategora averigoado entre os Autores que dií-í

fotrattaraõ^ fuasopinioens allegaremos para que deliam íe fa-

tisfaçaquem lhe achar mais fundamento.

Duarte Nunez do Lião no trattado , que fez da origem

da lingoa Portuguefa , e outros Autores eícrevem eftar rece-

bido ,
que Tubal primeiro povoador de Hefpanha trouxera a

ella a lingoa Chaldca ,
que em íeu tempo Ce falJava \ &parece

- contradizeríe por haver efcritto antes
,
que querer inveftigar,

a lingoagem , que fallavaô os primeiros Hefpanhoes , era per-

der tempo, e vir adirparar em cem mil devaneos
,
pois de pa-

lavras que coníiílem fó em íom , e percuíTaõ do ar , e faõ jnvi-

íiveis , naô pode haver raítro , nem memoria. Andrés de Poz^^

Garribay, e outtros pretendem provar foíTeefta primeira. lin-

goa a Bafcongada , geral em toda Hefpanha movendofe para o
affirmar dizerfe,q fe naÕ acha nos antigos noticia de feu princi^

pio.Ede LucioMarineo,com mais razaò,nos podemos admirar,

q fendo deíla opinião , acrefcentaíT© que efta lingoa^ fe confer-

vara em Hefpanha até
, que entrarão neila Carthaginefes, eRof

manos : diíparates de que muito zomba Ambrofio de Morales.
O Arcebi po D. Rodrigo , e outros dizem íer efta lin-

goa a Latina ; o que não leva fundamento
, por confeflarem

Quintiliano , eFeíloPompeyo haver procedido da Grega Joa5
Goropio intenta prova.r , que a Teutonica foíTe primeira. De
todas eftas opinioens , fe tem por matsiverifimil fer a lingoa

Hefpanhola que hoje fe fallaa mefma que íe fallou deíde o
principio dapovoa(^ão de Heífanha, & a que Tubal trouxe a
ella, iras muito limada, e alterada de fua primeira forma, e
pronunciarão ; como a elte piopòíito, eícrevem Abulenfe,

D. Tho.
( I ) AbulenJ, in commet, Eufeb, i,p, cap, 'z^. Matute^ 2.

eetas.Mtmii c^^^ %.^.Waíiíayò, mcíefenf. Dextr. novit. XLAnr^
ton% Aiigujl^ àialog. 6. Aldrete lib. i ^.capyi^, origling^Hifp.. • i

I
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D. ThoinasTaraayo , Matate, e outros Autores alguns com
mais acerto íuípenderão os juízos em couías taõ antigas, por
fe não atreverem a fallar com fundamento mayor,q as razoensr
com que pretendem esforçar íeu intento.

Seguefô do que temos ditto , que fallarião os antigos
Turdulos a lingoa , que de feu progenitor Tubal tinhao apren-
dido que he timada , e alterada a , que hoje fe falia em Héípa-^
nha. E os que habitarão campos de Liíiboa com a vinda de Eii-

í"a, e fuáá gentes, mifturandoíe com elles por tratto, e cafamen-
tos, fallarião huma lingua,que nem foíTe a antiga Hefpanhola

,

nem a Grega , que traziâo os da companhia de Elifa, Ií1:o he o
4ue podemos conjeélurar das letras, e lingua dos Turdulos an-

tigos/,, quem achar outras melhores opinioens lhe iica lugar

éefeguk a que ike parecer.

CAPITULO XIV.

^em foi oprimeiro povoador de Hefpanha de que os antigor
Turdulos defcmdem , e opinioens acerca ácjia ma-

téria*

PRefaraõ-fe tanto todas a naqoens do Mudo de fua anti-gui-

dade ,
que muitas procurarão, e tingirão foberanos princi*

pios parQcendo t que nelles confiftia fua eítimaqão , e credito:

o que paíTou tanto a diante para com os antigos q canonizarão

gentilicamente muitos fundadores de Cidadcií, oU legisladores

feus , entendendo deverfe-lhes o titulo de Deofes. Tito Livio

iio prefacio de fua hiíloria tratando de Roma dilTe
,
que toma-

ta tal iicenqa a antiguidade, que fizera divinos os homens, que
pílmeiro editicaraô Cidades para os fazer mais foberanos. Efte

foi o intento com queBabyionios, e Ro»nanos fingirão os rap-

tos de Semiramis , e Rómulo: como eícrevem Diodoro , Santo

Agollinho, ede que Arnobio zocnba muito.

Que Reyno ? que Cidade ? que Lugar humilde naô fe

preza

. ( I ) T/í- hivius irí pTdefat

,

vi 2 y ÍXioà)r.Si£Ml li. j. bibHot S^ Aug.fib. 3. í". 15. civkaí

Deu Jt^iyríí^íiim-f. gente.
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pre^a de fundaqoens antigas, e qualificadas ? e deixando os de

fóradeHefpanha, dentro de feHS limites, qual naõ pretende

fer fundaqaõ dePhenicJos, Tyrios , Gregos CarthaginezeS,

R( manos? como fe eftes Idolatras lhes adquirirão mais reputar

çaõ y quefeus naturacs, tendo algumas vezes fundamento p^-

ra o affirmar , em huma apparente femelbanqa dos nomes
,
que

achao nos taes lugares , com alguns dos Capitães , ou Princi-

pes das naqoens referidas. Foi vangloria efta ,
que pafíou a fa-

milias particulares: as quaes fe procurarão lifongear com fe*

melhantes primodios , deduzindo-os de Ofyris, Hercules, Ge-

ryon , Eneas , e outros Indigete^ , e Semideoíes. Foi a caufa

,

porque alguns hiftoriadores deHefpanha querem,que por íuas

pátrias começaíTe Tiibal a povoalla, pagando- lhe em parte a
obrigaí^aõ de filhos em lhe grangearem íemelhante antiguida-

de«- .'?A^

. A da povoação de Hefpanha começou em Tubal quin-

to filho de JaphethjConforme a tradição conftantiíFima de feus

naturaes j recebida dos Expofítoresfagrados; mas aEfcritura

pela palavra Ti/W entende Hefpanha, e Itália, porque adonde
lemos em Ifaias Mittam ex eis in ItaJiam , ^ Gradam , lê o
Hebreo Tubal ; e^no lo. cap. do Genefis a mefma palavra figni-

fica Heípanha , que foi a caufa, de dizer Santo líidoro , que os
Italianos, eHefpanhoes procedião delle. E feguindo a Joíe-

pho, e S. Jeronymo, declaraõ grandes Expofitoies
,
que Tubal

íol povoador de Hefpanha : afíim o tem Anielmo Laudunenfe^
Lirano , Burgenfe , Ptrerio,,e outros, fobre o ditto lo. cap. do
Genefis ,66 .de líaias ,e 27. 32*6 3 8, de Ezechiel ; e Malueiida
cita muitos defta opinião; a qualleguem todos os hiíloriado-

res de Hefpanha , e outros aUdgados pelo Doutor Baldes y e Fr,

Joaó de la Puente* ' v.

Com o mefnfo nome i^ achâo nos Propíietas fignifi^ca^

das difFerentes naçoens : yorque no íobreditto capitulo 66.de
Ifaias

,
quer dizer italia , e no 38, de Ezechiel Ibéria Oriental,

como
( r ) IJaL c.ô6,S\ IJldor. lik 2, chr, Jofeph lib, 1. r.6.^ i lo

S, Hieron, Í72 I/ai, c, 66. i^ in Ezcch. c. 3 2 . cb" l^b, de tjom.Hdehrn,

tom. 4^Anfel. Laud. incap.ío. Genef. Lirafius BurgenJ. ^ Pe-
rer, líb, 15'. in Gen. Baldes , c, ^,de dignitate Reg: Hifp. Pitentú

líb. j, r,2*§.2. Maluenda bk 5. capãi. deAnte Qhrifi.
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como prova Maluenda , de que fe collige haver Tuba! povoa*
do muitas Províncias ; ou que os Tubelos Hefpanhoes íizcrão

íemelhantes povoacoens , e por fer fcus deícendentes lhe de-
rão o mefmo appellido. O fegundo parece mais verifimii

, por-
que fe eíle Patriarca povoou outras Províncias, nãohavião de
ler tão diítantes, como dos últimos fins de Europa ao centro
|da Afia, pois era grande defcomodidade para os pescadores.

Concordão todos os Autores que os Hefpanhoes, e
Iberos Afiaticos deTcendem huns de outros : pofto que diríe-

rem em averigoar ,.quaes íao origem dos outros, Sócrates , Ni-
cephoro, o Cardeal Baronio;- e com elle muitos hiftoriadores

Hefpanhoes entendem, ; fer t)sOrienta"esderoetidentes dos ngf

turaes della^fó M. Varão aílegado por Plihio o contradiz tarf

tando das naçoens , que em Heípanha povoarão /;; miiverjam
Hifpaniim ( diz elle ) M Varropernenijfe Iberosi ^ Ph^nices^
-^ Ferjas , Caltãjque^ ^ Panos tradií, Inconfideradamente fe-

guio Volaterrano, com outros a Plínio
,
porque ejlé naorepro»

va , nem admitíe a opinião de Varraõ , mas fomente aallegff;

eíta deve íer a razão
, porque fe equivocarão os que nos fazeu}

deícendentes dé Iberos Afiaticos : pois dizendo que o íomos
confeílaõ também

,
que Tubbi povoou emHeípanha: como

( a eíle propofito ) notarão oCardeal Bellarmino, Galeíiao
,

CalTaneo, eFreculfo.
'

i

Em dous iugares , que allegamos de Jofepho íicão in-

cluídas Hefpanhai, eàlberia Oriental : o primeiroiallando dos

filhos , e deícendentes deJaphethieo fegundo comeftaspa-

lavras;g«i^ et ThGbehls^Thòhelisfedem dedU, qui nuncjunt Ibe-

ri. E porque não houvelTe razão de equivocar-fe com erte íe-

gundoJugâf deijoíèpho, o declarou Zonareshiftoriador Gre-

go : cujas palavras trás o Doutor Baldes, quefaõéftas Condi*

ãit atitem Jobei {qui ejl Tubal ) Jobelas qúiMCífiris temporibtis

Iberes appellantur qui et tlijpani , àqtiibus pojiea Céhiberi.

appellati

( I ) Sócrates hifi. Eccle. lib. cap. i6. Niceph lib, 8. cap. 34*

Baron, mmot. aã Martyr„2i.Âpr. Jblori^nJib.ucap,^, Tarrjiph.

inprinc. ^ .d ^ v '^.''^ò ^.\ Al ^n .;;v'í->^^i ,

( 2 ) Bellarm lib.^ deRoman' Ponttf.GhleJtn.inannot. hifl^

S. SeverXalfaneíis i.p. conj. 28. Catb, glor, MwuLtremlph,
tom, I . lib* I . cap. 17, chro».
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appellatefunt. De que fe infere , que os Iberos povoâíTem cin

Hefpanha, ouaaõ, os Hefpanhoes procedemos de Tubr^l , a
da gente de fua familia , que com elle v@ya a Hefpanha : pofta

que o negem alguns Autores \ e chega a dizer precipitadamen-

te Luiz Nunez \ feguindo o crhonicon de Biroaldo ) que nun-
ca Tubal poz o pé neíta Provincia , contra a opinião de tantos

SantON' , e expofitores
,
que affirmarao o contrario : mas repro-

vando eíla íua diíle galantemente Fr.JoaõdelaPuente
,
que

fendo Luiz Nunes muito erudito , tanto tinha de audácia, co-

mo de deligencia , e eftylio, achaque de engenhos orgulhofos

quando a graqa nâo emmenda o natural.

Diogo Mature quer dar a Hefpanha diíFerentes povoa-
dores dizendo, que não falta efnecie de hiíloria veriíimil, que
o foraõ delia filhos de Melchifedech , e nâo Tubal , adegando
çm feu favor a Fero Mexia

,
que diz na Silva povoar Hefpanha

não Jubal , ou Tubal íilho de Japheth : mas o de Phaleg neto
de Heber defcendentes de Sem , ou Melchifedech : o que xú.o

he veriíimil , por não ter Phaleg filho , que fe chamaíTe Jubal,
ou Tubal , e o que temefte nome na Sagrada Efcritura he de
da linha deJapheth , e não de Sem. O que parece mais verda-

deiro he povoar Hefpanha neto de Heber: o qual nâo foi (Ilho

de Phaleg , fenaõ de Jetan : como confta do lo. cap. do Gene-
fis , da prolapia de Sem , ou Melchifedech, A razão em que fe

pudera fundar he , que o Texto Sagrado ( relatando^-fe os defp

cendentes de Sem atéjobab ) dizdellés , que habitarão até

Sephar , de que alguns compõem o nome de Sepharat ,
que ao

Hcbreo fignitica Heípanha,
Corroborafe efta opinião com as palavras da profecia

de Abdias Tranfmigratio Hierufalem , qu<e ín Bofphoro efl , pof-

ftàehit ctvhates Aiiftru Porque onde noíio interprete lê Bofm

fhoroy dizoHebreo i5V/í^^r^<í, que o paraphraíle Ghaldaivjo

interpreta Heípanha, osfetenta Eiipbrta\ o que não contra

-

H diz

(i) Ludovic. Non. cap. 3. Hifp. Beroald, lib, 4. cbro-

fiic.

( 2 ) Matute, 4. £tas Mundi, cap. 2. §. 3. Mexiac^ 26. Silv.

var LeStion,

4} ) Abdias, cap.unic.
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diz o interprete

,
porque Borphoro( conforme a Plínio ). fignl-'

fica eftreito de mar, que íe ha de entender do Gaditano. A efte

intento eícreveraõ doftamente Maluenda , Árias Montanõ, o
Padre Chriftovao de Caftro fobre o Propheta Abdias , e outfos

interpretes da Efcritura.

Conforme a iíto , o fentido do vaticínio do Propheta
he a tranfmigração de Hierutalem a ella, que foi a do Apoftolo-

Santiago', e feus difcipulos ; eaçrefcenta Abdias que poíTuira

as Cidades do Aultro, pela propagação da Santa Fé Gatholica,

que fe fez de Hefpanha , não fó por toda a cofta de Africa , e
Afia até a índia Oriental , China, e Japão (cuja cmpreza coube
a noíTo Reyno de Portugal) mas também ás índias de Caftel-

Ja , e novo Mundo
, que he Auftral a feu refpeito : com que fe

conclue que fe ella he Sepharat
,
parece argumento provável,

não povoalaTubal filho deJapheth mas defcendentes de Sem,
que he Meichifedech.

E dado que Sepharat feja Hefpanha \ naõ he verifimil,

que fe diíTeíTe aíTim de Sephar onde povoarão os filhos de Sem
a que no Genefis fe chama monte Oriental, que he o Tauro
(como notou Abrabão Hortelio) ecahe naquelía parte de
Àíia , em que o mar Eoo fe continua até o Egeo : de forte , que
he ultima conclufaõ fer Sephar diverfode Sepharat, quefigni-

fica Hefpanha. Ehejofephohiftoriador tão authentico , que
faz muita força para fe poder affirmar, que os filhos de IMel-

chifedech povoarão Hefpanha: chamar Jobelos aosHefpa-
nhoes , de que fe pôde inferir

, que a povoafle primeiro Jobab
neto de Heber da progénie de Sem , ou Melchiíedech.

( I ) PlinJib, 6. c.aP.i. Maluenda Hb, 3. caj^, 17. Monta*
noc, í^^fup' AhàtdS Cajtro.deproph. minorib.

( 2 ) tiort. Thez. GQOgraph lerbo Sephar.

CA-
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C A P I T U L O XV.

Ophnoens daparte por onde começou Tubal apovoar quan-
do veyo aHefpanha.

FOraó muitos Autores de opinião
, que começara Tubal

povoar Hefpanha pelos montes Pyriíineos, íeguindo todos

ao Arcebifpo Dora Rodrigo , e a chronica geral : mas aos que
melhor o confideraô parece fem fundamento, chamar Cetuba-
los os da companhia de Tubal : quajl c£tus Tubal ; fendo tan*

tos feculos deípois conhecida no Mundo a lingua Latma
,
que

Autores allegados querem, fallaíTem os filhos de Japheth. Beu-
terno lugar citado traz algumas razoens com que pretende
confirmar efta opinião, a que fe pôde preguntar^fe a gente que
vinha de habitar a terra de Sanaar, e gozar a fertilidade de feus

amenos campos , havia de agradarlhe a dos Pyrinneos , fazen-

do-fe quaíi falvagens , povoando as inaceíRveis penhas , e in-

cultas brenhas daquelles montes?
Gaíla Eftevão de Garibay aigús capítulos para provar,

q efta povoação começou por Bifcaya, aUegando em lavor de
lua pátria conjeduras , a qfe podem pôr muitas objecçoens ,

porque gentes mais antigas, que as da companhia de Tubal fe

Uiftentavão do leite , e criação de (eus gados , como fe vê em
Abel,Caim,e Noé.Menos podia Tubal,e fua familia temerfe de
legundainnundação de agoa,tendo Deos prometido a feu Avô
o contrario,empenhada palavra,e dado o final celefte,para que
a promeíTaíicalie irrevogável ; como a efte própolito advertio

bem Duarte Nunes doLiaõ na origem da lingoa Portugueza.

A objecção que feoppoz contra a primeira opinião,

também tem lugar contra efta ; pois quem deixava os fertiles

H ii campos
( I ) Abulenf. in cap. lo. Gen, Diago tom, ijib, i. cap, i.

Beuter. lib, i. cap. 6. chro. Matute. 2. ^etas Mundi. cap. 3. §. 3,

i). Rud. cap. de reb, Hifpan. Chrouic, gener, i . p, cap, 3.

( 2 ) Garibay lib, i . eompend. hijlor,

.(3) Gene/, cap. ^-é;^ 9,

C 4 ) Dmne Numsí cap. 2. origiih ling^ Lutan.
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campos de Chaldeã parece, naõ havia de povoar ferras infov-

ínes , e intricadas brenhas de Cantábria : onde a penúria do
terreno inculto, e differente temperamento de clima os aca-

baile em vez de multiplicarem. A femelhança de nomes
, que

hoje tem alguns lugares montes, e rios daquella Província cc m
os da língua Chaldaica, he confequencia de muito menos con-

fideraqão , porque eíla não foi a primitiva Hefpanhola ( como
deixamos ditto ) , e em cafo , que taes nomes Chaldaicos He-
breos, ou Syriacos fe coníervem em Bizcaya íerá defde o tem-

po das diftruiqoens de Hieruíalem feitas por Nabuchodonofor,

Salmanazar , e Antiocho antes da vinda de Chriílo ; e depois

delia pelas de Veípafiano , Tito, e outros Emperadores Roma-
nos de que refultavao tantas tranfmigraçoens, e difperfoens

.por todo o Mundo , em que coube a Hefpanha, e Bifcaya muita

parte como contaó os hiíloriadores , principalmente os da vin-

de Santiago a ella: ao qual coube em forte fua prégaqaõ Evan-

gélica ; e por íemelhantes etymologias dfile judiciofamente o
Príncipe da eloquência latina Quoniam Neptunum ^ tonando
ap^pellatumpHtas- , nzillum erit nomen , quod nonpojjis una lute*

ra mutata explicars ufide diãum fit. Éos exenif los próprios

(diz Ariftottics ) ande fer concernentes á matéria de que fc

trata para que íe fique entendendo, eaverigoaado baítaate-

mente.
Bermudes , Medkia, Caftilho, e outi^ps àffirmaráo , co-

fBeçar eíla povoação por Andaluzia, alguns dos vjuaes differem

€in dizer , que defembarcou nella, e logo paílwu a Setuval: por

onde começou a povoar. Diogo de Paiva de Andrade, (bem co-

€ihecido neíle Reyno por fua erudição, e letras humanas ) exa-

oiiinaado alguns lugares de Fr.Bernardo de Britto parece fer da

mefma opinião , e em confirimaqaõ ai lega duas autoridades do
Viterbenlo ct>m que o prova : huma no cap. 4. do trattado dos

Reys

(5 ) ^^?y^ ^*cap. 23. ^4. i^y.jojeph. Lio. ant, Roman, lib.i^

fop,^. Rep. M^br. Puente muUis w hás Mah^nda Itb.iicap 25.
^'lib. i^^cup. 17, Mí*riana líb. i.-Cdp. v/^^ Cicsn de nas, D^ar,
Ayijiot.iik 8. Topic. C6^p, j . Ecrmudírs lib, i.cap, i. das ant\guu
dacioy de^ijrannàa MedhiaUh. 1. ^ap. 1 9. .QafiiUoUb, lAiJatrf^
I. Andrade exãmAniiq, i,p, iiací. irpuerh^ c,é:^.Reg.Hij[pk^
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Reys de Heípanha , em que ( fallando de Tubal) efcreve as íe-

-guintes palavras f/rè/ tiominiJuo dicãta eft in Bettka , utpatet

ex Pom/onw Mela. Efobre o livro i de Berofo Printimíocum

tenuzit in Bettica aje àiãum Tíiíal, utfcrihitur a Vompotm
Mela, Qiúz dizer Fr. JoaÔ António, que o primeiro lugar, ftm-

dado por Tubal em,Hei paaiha fora na Bettica
,
pondo lhe feu

nome, de que fazia mençaõ Pomponio Mela, chamando-lhe
Dubal

Nefte íentido efcreve olJcencrado SaJazarnas anti-

guidades dè Cadiz, ( allegando ajoíepho ) que os filhos de Ja-
•pheth guiando feu caminho para Ponente , deípoisdo diluvia

univeríai , chegarão a povoar aquel la Uha: masconfideradas
bem as palavras de Jofcpho parece, fenão devem entendtxt
como eíle Autor as interpreta por favorecer a pátria r porque
íómente declarão os limites das terras, que os filhos de Japheth
povoarão em Europa deíde Cadiz até os mentes Tauro, -e

Amano na Afia : fem que das ditas palavras ieíigua, queco-
mcí^araõ, a povoar por aqueíla Ilha.

A opinião mais recebida por verdadeira, e nacida
de tradição antiquifíima he que he vindo Tubal com íua famí-
lia em demanda da terra de Hefpanha, que lhe coubera povoar,
defeaibocara o eftrcito de Gibaltar, e eofteando as ribeiras

deite nolTo OcceaTíO Aíliintico cbegíira áboccado rio , que
os antigos chamarão , Cai! ipode » que faz porto á famofa Vil-
la deSetuval, e íubindo por eíle arriba tomou terra onde cha*
mames Troya : em que fundou a primeira povoai;ão queHef»
panha teve, com ca fas ,^ chochas , compoítas das folhas de ar-

vores, adobes, e barro de que (como efcreve Fr. Jeronymo
.Roman ) íe fabricavão os edeíicios maiores naquelle tempo
-Saô deita opinião a mayor .parte dos Autores eitrangeiros , e*

alguns nolFòs : poíto q4ae©utr.o.s a negâo pertiaázmente pare-

cendo-ihes,

( I ) Salazar lík i. caf. 3. aníi^. £adit. Jojeph. lib. !•

<ap' II.

( 2 ) Romji.p, líb, 9* 'Cap,.2 *

, ( 3 > M^ral, itjprinc.jíjmrj. ^etm^aL \m^iq, Fjorim. ih, i.

cap, 4. Madeira £ap. 3. das e^ootUmc. dte.lkjp. Marian, IU?..U

mp, 7. Pinedn lih, i . cap, 2 :?. §. 4. Ctjpedes nuí bijl^ peregi^inai*.

CaJlillolíIi^^J(if^



%Ô>z Livro I. daWmdaçaã y antiguidades y

•cendo-lheé^ áãó acreditar femelhante fundação antiguidade
:mal comprovada querendo, que delia tiveíTemos hiíloria au»
, thentica

,
guardada em archivo , defde aquelle primeiro íeculo

de ouro até o prefente , haveftdofe perdido outras de tempos
tnàis próximos. -

, lílo confiderou Ambròfio de Morales, quando diíTé

com.muita razão,.queas conjedturaspoiriveis faziaô prova em
coufas taõ remotas Floriaô do Campo, o Licenciado Madeira,
o Padre Mariana , e outros muitos daõ principio a efta povoa-
ção por Setuval , e dado

, que alguns apontarão outras de Tu-
bal, íempre antepuferaÓ a de Setuval a todas ellas:como aquel-
la , a que í"e devia o i^rimeko lugar na antiguidade de Tua fun-
idaçaó. Efta fe confirma cpm as opinioens dos que efcrevem
haver começado Tubal a fundar em Andaluzia : porque fe en-
.ganaraóno que leraõ em o Viterbenfe allegando a Fomponio
Mela; o que declarou Tarrapha no titulo de Tubal dizendo

,

haver em Andaluzia húraa Cidade chamada Tubal, por memo-
ria de feu nome : á qual (mu^aJa a primeira letra ) chamarão
os antigos Dubal : como parece de Ponponio Mela, e hoje tem
o nome de Setubah

CAPITULO xvi.

Em que fe examina o lugar de Pômponio Mehy e prova,

Jer Setuval primeirapovoação de Tubal.

NAõ pareça novidade dizer Tarraph, que Tubal ^ ou
__ Dubal, que hoje he Setual , eftava fituada na Andalu-
zia : porque o eícreve com muito fundamento , e noticia das

íiiftorias de Tito Livio , Appiano Alexandrino, e Júlio Obíe-

quente nos pordigios , os qu^es fallaõ ordinária mente em
Lufitanos , e Andaluzes : como fe íora huma meíma naçaõ : j>

que em diíFerentes lugares notou, a eite propofito , eruditamê-

Ámbrofiode Morale^ allegando os Autores referidos, osquaes

fazem mixtos Lufitanos, e Andaluzes.
Opri'

( 3 ) D. Mauro Caji. lih 2. cap. 6. bifl, Dyjacok
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o primeiro lugar de Morales he no c. 15'. do livro 7.

or\de diz', que confunde Ttto Livio Muitas vezes os modos de
fallar , e ordinariamente ufa o nome de luíitanos tratando de

tod'>s os da ulterior fem os deftinguiV dos Beticos. Enocap.33.

do mefmo livro , torna a dizer
,
que os hiftoriadores Romanos-

ehamaõ univerfal-ir.ente Lufitanos a todos os Andaluzes , e if-^

to por cauía daj? .vidlorias , que A-íranio capitão da Li:íitania al-

cançou de Marco Malino matando a íèu Qiieftor Terêncio

Varraõ , ao Pretor Calphurnio Pi Con , e outros capitães Roma-
nos. E corendo geralmente efte engano entre taõ iiluftres hif-

toriadores havemos , de entender, que com muitOjacertoef-

creveo PomponioMela, que Dubal ,ou Tuba! eítava na Beti-

ca : em que fe naô podia enganar ; porque como tam grande
geographo , e natural da mefma terra naõ poderia ignorar o q
havia de efcrever , e por eíla caufâ dos geographos antigos he
tido pelo mais verdadeiro.

E quando naõ quizeíTemos aproveitamos dos termos
de fallar dos hiíloriadores Romanos , reputando com elles in-

differentemente Lufitanos por Beticos , ou pelo contrario
, po-

díamos arguir contra os que feguem a PomponioMela, que
nadefcripçaõ, que efte geographo faz daBetica fenaõ acha
feito menção de Dubal ; porque tratando dos lugares maríti-

mos, que ha vindo de levante para ponente diz eílas palavras

V'OQtra Ahdera , Suei , Hesci , Menoba , Malaca , Salduba , La*
€fppo y Berbeful E plinio faliando dos lugares da mefma cofta

Dinde littore interno opidum Berbefula cumfiunio ^itemSaláti'

ha oppidum Suel\ Malaca cumfiuvioféederatorum. Dein Meno-
ba cunifiuvio Sextifirmium cognomine Julium Sexi

, é^ Âbde»
ra fMurgis Beticafinis, E Ptolomeo fitua Salduba no próprio
lugar. De maneira

, que em nenhum deíles geographos fe acha
feito mençaõ de Dubal que foi a cauza

, porque Joaõ Goropio
reprova a opinião de todos os que Mela fitua feraelhante lu-

gar em Andaluzia,

Seguefe do que fica ditto , que devida achar o Viter-

benfe
( I > Morales lib. 7. c. ly. 33. &\i.
( 2 ) Mela lib. 2, c. 4. defuti orbis

(3 ) PlinJíb,^,c, I.

(4) Ptohm» lib. t.geo.gfaph. c. 2. 3. Gorop A i . Hijpanl .
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beaíe algum exemplar corrupto emqueleoDubal por Saldu-

ba : o que também fuccedeo a Herrtiolao Bárbaro
,
porque a*

chaado em Mela a mefma licçàõ corrupta a emmendou cora

outros muitos lugares: de que havemiis fazer duasconfequen-
CÍ3S : ou que Dubal , he o mefmo que Tubal , e agora Setuval

;

ou que tal lugar naõ houve em Andaluzia, eq exemplares cor-

ruptos cauzàraô
, q por Salduba,re leffe Dubal, E de hu, ou ou-

tro modo Setuval roí fundada por Tubal, pondolhe çfte nome
(como dizem André de Poza,e Fr. Joaô de Marieta)em memo-
ria .de feu nome , e Sem, leu irmaõ maien*, a que a Efcriptu-

ra Sagrada chama Melclúfedech , e que Setuval na lingoa He-
breafignifica poftura, fitio , ou edifício de Tubal.

Luís Nunes foi hum dos que nos negarão eíta antiga

fundação com as palavras de que o reprehendeo Fr. João de ia

Puente dizendo.Qiie não podia fer coufa mais necia, nem atre-

vida
,
que fazer a Tubal fundador de Setúbal ; não havendo

clle pofto pé em Hefpanha. Não he muito > que alguns eílran-

geirosfejão deíla opinião
,
pois a feguem naturaes noíTòs ne-

gaaionos íemelhante antiguidade : o que obílinadamentefez
primeiro André de Refende : como aquelle que para averigo-

ar antiguidades , o não obrigava , nem amor da pátria , nem li-

fbnja, pertendendolhe femprç tão falidos fundamentos
, que

fbi demafiadamente concifo nas que efcreveo.

Diz Reíende, q Setuval ie chamou emtempos antigos,

Cètobriga , nome compolto de Cdetum ,e Briga
>
que na lin-

goa antiga Hefpânhola figruíl;^» cidawie, e<]ue o m.eímo tive-

rão í^rras muitas ; ^{.rcva-i Arabriga , Canimbriga ^ Lacobringa ,

^. E aereoenta que > Qc^tmn , parte primeira , de que íe com»
y^fjQsXkCetebnga^ íigdifica na iiagoa Latina toio o peixe gran-

de .cono Balcãs , Atuns ,e outros, e por haver naqueJle lugar

i^4UÍto trato de peixe raigado,de q hoje extáo as ruinas das lai*

gadeiras, íe lhe poz o nome Cetohriga : o q^ual fe ct^rro.iípeo

em Setuval , povoat^ão nova começada a tuudar, e augmen-
tar

( I ) Kermol Barba'^. in Pomp. Mela.

( 2 ) Po^a r. 4. antiq. ling. Mifp. Mãrieúa lib. ^^, th Sctit-

vai Ludou. Non. c. 3. Hiffkzn Puente lib. 3. r. 31. §. 3. Vafc. in

víta Mich.Cabedi, Duarte Nunezc, 4. dija' Lufit^ i, mg^
li*ig. Bàrrerjn t1hf(^gr. Efiac, <r. 91. mtiq. LmjíU^
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tar por pefcadores de Sezimbra , e outras partes, que por cau-

ía do fal , e pefcaria acudiao âo rio , que lhe faz porto em tem-
po de El Rey Dom AtFonfo Ii. de Portugal. E ainda, que a opi-

nião de RefePide , he valida de muitos antiquários : como naó

^

teve eíte nome nenhum lugar do Algarve : onde há pefcari-

as de Atuns, e antigamente a houve de out^s monílros ma-
rinhos: o notáraó alguns de chamar fabulofo aPíoriaó do Cam-
po ; porque authorifou eíla fandac^aõ , fazendo Tubal íeu pri-

meiro Autor.

Em quanto aos que dizem fer a etymologia de Setuval
de Catum ,& Tubal

,
que quer dizer companhia de Tubal : na5

tem tundamento , antes o acho grande nos que a reprovaô, pois

( como ja diíTemos ) tanta qLianti.iade de annos, defpois foi no
Mundo conhecida a lingua Latina , e fe a Chaldea fora primei-
ra de Heípanha ( como temos negado) tiveraõ mais razão Flo-
rjaõ do Campo , Poza , e M.irieta

,
quando em lugares allega-

dosdiíleraô comporfe Setuval do vocábulo Secb
^ que nelU •

quer dizer affento.E naõ he menor a contrariedade dos Efcrip-

;, tores na averigoac^aõ do tempo, em que Tubal começou fazer
efta povoaqaõ, que ( conforme a mais conunum opinião ) foi

aos i43.annosdeípoisdo diluvio univerfaljandando o do Mun-
do em 2285-. antes do nacimento de Chriíío noílo Senhor.

O Meftre Fr. Joaõ de la Puente quer , fe naô povoaíTe
Heípanha em mais de 300.annos depois do diluvio,o que (con-

.. forme a Genebrardo ) íe collige do lo. cap. do Genefi^ , e que
os Autores de contrario parecer, lhes. nace eíle engano de nao
ter noticia inteira das divinas letras. E íe como eíte Autor to-

cou ifto d^paíTagem, fe declara mais provando íua opinião,
/ ficaremos baftantemente fatisfeitos : fenaõ diilermos

,
que tra-

ía parte delia no cap. i^.do li vro citado em que allega a Philo,

e Pineda para provar
, que antes da morte de Noé contarão os

Principes povoadores fuás familias , e acharão fetecentas , e
trinta, e duas mil, e íetecentas, e duas peíToas, Vivco eíte San-
to Patriarca (como conítada Efcritura) 35'0. annos defpois^ do
diluvio, e aos 340.fe fez eíla conta, o que naó parece vcrifimil,

porque dashiítorias conítaellar então muita parte do Mundo
I povoada,

( I ) Fernão Lopes cap, 5-. hijlor. Alfonf 2.

( 2- ) íuentQ lib. 4, r. 12 . Qenehw in chrou.
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povoada , e íuccedendoa confuzaõ das linguas aos cem ^ Anos
áo diluvio fatiando cada familia a lua difFerente , e pavrindoie

logo a povoar partes tão remotas humas das outras , como ha-
viaô contar as gentes de todas aos 340, annos do diluvio?

Referva p meftre Puente a noticia deílas coafas para

o 2.tomo
, que não imprimio , e fe chegáramos a ver nelle as

que promette no primeiro fe acharão muitas novas nas divi-

nas, e humanas letras, como a outro intento diíTe o Padre Mar-
titn de Roa, confiderando aspromeffas, que efte Autor naó
comprio. Infere também Fr. João de la Puente do que efcreve

Philo , e Pineda nos lugares citados , ter profpero principio a

povoação de Hefpanha
,
porque fendo tanto o numero de gen*

te , que os filhos, e netos de Noé tinhaõ multiplicado, não faz

a Elcriptura mençaõ de filho,ou neto algum de Tubal,que fol-

ie cabeça de familia '. como a faz de feus irmãos, tios , primos,

e fobíinhos : aílim he certo trazer coníigo todos feus filhos , e

netos , cpbendo-lhe da multidão fobreditta , mayor parte, que
a muitos dos 71 . Príncipes

,
que foraõ povoadores da terra,

He também coufa veriCimil , que de Setuval mandaíTe
Tubal fazer as mais povoaçoens de que Autores o fazem pri-

meiro fundador, como (aelie propofito ) dizem Floriaõ do
Campo, Mediana, Cefpedes ,e o Padre Lacerda na dedicatória

do conimento fobre Virgílio onde ^vLAhLufitania exuberante

gente dtjftpatlm reliquam Hifpanimnfunt ,& tanquam in coló-

nias deduzi Com que approva íahirem de Lufitania os primei-

rc'N povoadores de Helpanha : quaes foraõ nolTos antigos Tur-
dul'>s defcendentes deTubal, que dos campos de Lisboa , e
íua coita -marítima

,
paíTaraõ ao Algarve , e Andaluzia

.

( I ) Roa. antiguidades de Eciiây

( 2 ) Florian. lih. 3, c, 35-, Medina lih. !• c. 19. Cefpedesin

princ. lit/l,jeregr, Lacerda íí* dedicai. com.Virgik

CA-



e grandezas de Lishoal 6j

CAPITULO XVII.

Opinioens que tiveraõ os Sábios , e Philofophor antigos dOí

Campos Eli/ios ^ e a de alguns modernos
,
que os

fitiiayaÕ em Andaluzia.

OS antigos (pofto que gentios ) com lume natural da ra-

zão : como Sábios, e Philofophos alcançarão, que viven-

doíe pia , e fantamente nefte Mundo , as boas obrâs grangea-

vão merecimentos , para gozarfe no outro felicidades , e def-

canços ,
que foi o que dille Plauto.

Sicutfonanatorum menwrant infulas

Qtio cunEli
, qui Matem egerunt cajiefuam

Conveniunt , i^c.

Mas que efta gloria , fenaõ confeguia , fem experimentar pri-

meiro as anguftias , e afliçoens da vrda mortal i como appontou
Tullio. Obfervando ifto Virgiiio , e outros Poetas i nas difcrip-

çoens, queíizerão do Inferno, tratarão primeiro dos monftroff,

penas, e tormentos., queneile havia , edefpois dos goftos , e
felicidades de que os Bemaventurados gozavao nos campos
Elifios ; O mefmo Poeta o pintou elegantiíHmamente no 6.

livro deícrevendo a deícida de Eneas ao Inferno com a Sybilla

'naquelles verlos.

Deueneré locos Idetos , ^ am£na virtta^

Fortunatomm nemorum ^ Jedefque beatas ,
^c^

Varias faõ as opinioens de antigos, e modernos fobre

olugar,em que coLlocavaõ os campos Elifios. Virgiiio no lugac

citado parece íentir , eftarem junco do Inferno: o que confir-

mão o Licenciado Viana, Bernardino Veronenfe , e Felippe Be-

I ii roaldo

( I ) Plaut, in Trag.

( 2 Cicen lik 3 , Tufcul.

( 3 ) ^i^g^ ^ib. 6.

( 4 ) Viana in lib, 15'. metamorph. Bcrnard, Vtron. in ele, 3.

lib, 4. Tibul, Beroald, in lib, 4. eleg. 8 Prop, Diccion. hift. verbo
Elyjium. Qlaud, lib^ 2* de raptu Frojerp. òidon, Apol, inpaneg*
Anthcm,
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roaldo nos commentos de Ouvidio , Tibullo , Propercio , eo
Autor do dicionário hiftorico : a que alludio Claudiano no
rapto de Proferpina , quando encarecendo -lhe Plutão as gran-

dezas de feu Infernal Reyno diz;, lhe não ande faltar nelle pra-

dos verdes ^ e floridos, onde o vento Zephyro exhale odorifera

fuavidade das flores,que antepõem ás do monte Ethna em que
a tinha roubado.

nec mollia defunt

Prata tibi Zephirisy illic mellíoribur hnlant

Perpetui flores y qiios non tuaprotuUt M,thna.

Outros confiderando as delicias da índia tiveraô para

li , que nella eftavaõ eftes campos bemaventurados , os quaes
nos íeguintes verfos defcreve Sidónio Apollinar.

EJl lociis Occeni long£vis proxmus Indis

Axejub Eoo , Nabathauw teiifus in Eurtim,

Dion Chriíoílomo o prova coni»grandes encarecimen-
tos , e fer a caufa por que alguns diíTeraõ , que huma das partes

da Arábia , chamada, F^elix , tomara o nome deftes campos

,

pelos aromas , e balíamos odoriferos
,
que produz. Diodoro Si-

culoacreícenta,eftar neíla provinciaa cidade á'2 Nifa fundada
em huma Ilha ,à qual cercava o lago Tiiton : em que foi dado
a criar Dionifio Baccho , e nella íe viaô os campos Elifios , de
cuja fertilidade conta exceílbs impoíTiveis.

Parrafio, o P. Vittoria feguindo aos poetas, Licophron,
eVirgilio os fituaô no campo de Thebas em Beócia , e nas

Ilhas Britânicas , citando para corroborar efta opinião as de Di-

on Ghryíoftomo , Plutarcho , Philoítrato , Eurypides, e Hifio-

do. Lorino , e Plinio os põem na Ilha de Chipre , e aíTim mef-
mo na de Lefbos.Mário Nigro na de Rodas.E finalmente o Có-
de Natal , os Padrçs delRiío , Lacerda , Luis Vives , e Viana, re-

ferem neíta matéria variedade de opinioens
,
que os curiofos ,

nelles

Cl) Dion. Chryf. orat, 3.

( 2 ; Parrafius in lib. 7.Claud, de rapt.Fiít. i. p. lib, 4. r.27

.

theatr, Deor. Plutarch de faciem orbe Lun£, PhiloBr Euryp.

Hefiod. apiid enu. Mar, Nigr. com i. JJí£, Natal Comej. lib. 3.

c. i^.DelRioin Hercfurent v. 741. Lacerda ^ inlib. 6,Firg.

Viu i« /. 1 8 íT. 1 3 . civit. Dei Vian, in lib, 1 1. Ovid. Flato in thé^*

don. Pindar. apud Plutar, de confoL ad ApoU
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nelles podem lér, e juntamente em Plataõ, e Plutarcho allegã'

do a Pindaro.

A opinião mais fegu ida dos Efcuptores Hefpanhoes
heeftarem os campos Eliíiosna parte de Andaluzia por onde

o Rio Guadalete defagua no Occeano Gaditano » que foi a cau-

fa , de dizerem muitos fer na Ilha de Cadiz, da qual aquelle

Mar tomou o nome : procurando com lílo grangear para fua

pátria penhores de antiguidade ( como a outro propofito diíle-

mos) huns autorizándo-lhe as fundaçoens , outros o valor dos

naturaes , outros o temperamento do clima, e outros finalnrén-

te a fertilidade de feus campos ; de que naceo quererem mui-

tos fitualos em Andaluzia , ou por fer naturaes delia, ou pelo

aíFedo natural com que fe amão os de huma mefma naqaõ , to-

mando fundamento para o affirmar , a introdução, que o poe-
ta Homero faz de MeneJao tornando de Tróia , na Ilha de Fa-

ro, e ao DeosProtheo vaticinandolhe
,
que havia de hir sos

campos Elifios , que fâõ no fím da terra ; nos quais fe paíTa ávi-

da com grande felicidade fem inverno, neves , nem outras mo-
leílias , e inclemências do tempo , porque o Occeano a regala

com íuaves ventos Zephyros, que fervem de recrear os mora-
dores : como bem o deu a entender Homero allegado por ef-

trabdõ , na tradução daquelles grandes humanifias , Guarino
Veronenfe , Gregório Trifernate, Conrado Heresbachio

, Je-
rónimo Gemufeo , Henrique Glareano, e Joaõ Hortorg.Os ver-
fos do poeta faõ os íeguintes.

Elyjiumin campum , terramnfque uhima tandem,
Dij te tranfmittent yftatflanus ubi Badamanthus
Exiftitque viris , uht vitafãállíma diirans ,

Non Hyenis vis multa : fiives non ii/grvit imher^
Stridula Jedfemfjer ZeihyoYmnflayiiina mittiít.

Ingens Oceanus ,fenimina grata virorum.
E fallando Eftrabaõ no lugar : onde er?5 eftes campos •

acrefcenta as feguintes palavras Sed te in Elifium campum , e

finem terr^ immortales mittent, Queaífim fe deue ler o texto
Grego de Homero , eno lugar citado profegueo geographo
Qumfit terra illa cccidua

, ^ tépida ad fines terra , aeris enim

falubrttas

( I ) Strab. lih 3.
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falubritasj efuavis Zephyrifpiritus ^eiregioni pecufiaris efti

qim in occajum vergens , numquam tepore caret. Gomo fe difle»

ra ,
que a terra Occidental , e temperada em que falia Home-

ro, he no fim da terra t onde a falubridade de ár , e fuave

flato do vento Zephyro he como natural daquella provincií,

Occidental , em que naõ falta nunca tempo brando, e accomo-
dado para a vivenda dos moradores,

Goníiderando os Eícriptores
,
qual podia fer a ultima

das terras , em que failavaõ Homero , e Eílrabaõ ( feguindo a
opinião de muitos Gregos, e Latinos ) tiveraõ paraíi, fera

Ilha de Cadiz , e que nella eílavaõ os campos Elifios j delia diU

fe Horácio tendoa pelas mais remota do Mundo.*
-—

V JiLíbiam remotis

Qndibus iungaf

E Silio Itálico

Ex templo pofitoi finiti ca^àtnc munài
Viãor aclit popiilos ^ cognataq \limina Gades.

Tito Livio fallando de Magon capitão de Carthago
dizdelle

,
que fe retirou, e fortificou em Gadiz Ilha do Occea-

no , fora do globo da Terra

.

E naô fó tiveraõ eíte fundamento : mas também o que
efcreve Berofo dizendo, fer Beto( hum dos antiquiífimos

ReysdeHefpanha aos 482. annosdo diluvio) de quem a pro-

vincia Betica tomou o nome, e que o de Beto íigaiíica coufa
felice , e bemaventurada

,
que Andaluzia herdou delle , dan-

do caufa a Homero para fabular campos Eliuos : como a efte

propofito, querem perfuadiros Padres Vilhaipando, ejoáo de
Pineda daGjmpanhiade Jefus, o Gonego Tarraph.Fr. Joaó de
Piaeda , Medina, Aldrete, e Fr, Francifco de Bivar com mui-

tos outros.

No
( I ) Borat* L 2. carm. od, 2. Sil. Itah lib, 3

.

( 2 ) Vitcrb, c 9. de Reg. Hifp. Vtlalp. in És. cap. 17. Pim*
dads rebus Salom. L 4. c. 14. Tarráph. de Reg. verbo Beto, Pi^

neda \.p. lib. 2. ca^, 7. §. 4. Medina li, i.c, 22, Aldrete lib, 3.. c.

3. orig. ling, Hi/p. Bivar. in com, Dextri* Sala^zar lib- 1. c. ^.ati'

tiqitit.Gadit CovarJnthez. verbo, campo, Paza cap. %, antiq^,

ling, Hifp, Puente lib, 2. c, 24. §. 4. Rodrig. Cafo lib, i*c. 6, das

antiguidades de Sevilha.
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No lugar citado andou muito galante , e advertido Vi-

Ihaipando em efcrever , que ainda que difeíTe eftarem os cam-

l^.js FlifiDS na Adaluzia, naõ queria fer notado do qué em ou*

tros reprehendia ,
governando íe pelo amor da pátria, fem re*

folver per queftoens fundamentaes aquella matéria. Nífi( diz

elle ) eo ipfo ,
quod in alis reprehendo notari pojfe vidertr^ amO'

repatrut potius^ ^uam certis rariojiibus hancfafcepijfe difputa -

tionemy ire. Com que veio a deixar efta honra a cuja era , entê-

dendo podia fer notado ,fe naõ fizeíTe femelhante prevenção,

contra os que o podião ceníurar. André de Poza , e Fr. Joaõ
dela Puente ( quequileraó fer eícrupulofos ) fufpenderaô o
juízo deita refoluqaõ dizendo

, que Homero , e Eílrabaõ pu-

nhaõ os Elifios em Hefpanha : para que fallando abfolutamen-
te naõ arrifcâíTem o cre iito. Ridícula he a confequencia que
Rodrigo Caro, faz a efte propofito dizendo, que fe os campos
Elifios eraõ em Andaluzia havia de fer em Sevilha. E fe âllim

f )ire , teriaõ bem que fazer as almas dos Bemaventurados ,
para

reparar-fe das calmas do Veraõ ,e humidades do Inverno ,que
nào faltaõ naquella Ci dade.

c A ? I T u L o xvm.
Da razão que tiverao os antigos para dizer

,
que a Ilha de Céh

diz eraultima terra do Mundo
y
prova fe,^ que o he Lis-

boa ^ e feus campos*

ALguns dos Autores antigos tiverâo parafi , fer a Ilha de
Cadiz ultima das terras do Mundo, e fim de todas as na-

vegaçoens : mas naõ lhe chamarão ultima das Occideníaes, por
naô convirlhe efte name,e o que lhe deraõ de ultima do Mun-
do foi , por íer cuílume mui ufado dos Heróes antigos em fi-

nal do dominio, que adquirio nas Provincias,que conquiftavaõ,
levantar altas columnas,e padroens em memcria de fuás vido-
tias , e triumphos, pondo nellas emprezas, e dividas próprias.
Semelhantes padroens fe collocavaõ em lugares eminentes ,

e fupeiiores
,
que pudellem Jet viílos» e fabido quem foia o

Autox
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y

Autor daquella empreza : o que fe colhe de Pieryo nos hie-

roglyíinos efcrevendo, que Roraanos mandarão levantallos em
Africa junto ao monte Atlas , em Afia nos altiíTimos de Armé-
nia. E de Ofyris contaõ Diodoro , eLadancio haver poílo fo-

berbas infcripqoens nas columnjs , que levantou em Egypto,

deípois de peregrinar varias partes do Mundo , confeguindo
mui ardaas emprezas , eaBaccho fe attribue deixar no Occi-

dente outras -femeihan tes.

As hiítorias de Heipanha relatão muitas , que os Ro-
manos nella levantarão , outras naLufitana, dasquaes Refen-
de , e Fr. Bernardo fízetao mençaó no que delia efcreverao*

Do mefmo modo fe houveraô o Infante Dom Henrique , e os

Reys defte Reyno feus fucceíTores no deícobrimento das ter-

ras, e coftas de Africa , Afia , e America : como largamente

relata , o infigne hiíloriador Joaó de Barros j e os mais que ef-

creveraõ as couías da índia.

Ofamofo Hércules Egypcio dilacerando monftruos,

caftigando tyrannos , dominando varias Províncias , chegou a

de Hefpanha : onde lhe pareceo acabarfe a conquifta do Mun-
do , e o ultimo de feus trabalhos : como efcreveraõ vários Au-
tores j e acrefcenta Pindaro , que entendendo íer o Occeano
innavegavel , e que além delle , fe não podia paffar, erigio duas

columnas , huma em Africa , outra em Hefpanha por final de

feus triunfos com aquella infcripçaõ taô celebrada : Non plui

tiUra ) que foi a caufa porque diíTe Silio Itálico.

Terrarum fiuís Cadep , ac laudibtisolim

Terminm Herculcis y (f^c.

Eftrabaô chamou a eílas columnas Hercúleas , Pinda-

ro Gaditanas , Gicero fim dos trabalhos de Heccules.

Do engano, que teve efte grande Heróe, (cuidando
íer

( I ) Píerytis l. 4. Hieroglyjí, Diodor, Itb, i.à^S. La5iac. /. 1

.

cap. 1

1

. Vítton. i^p> Uh. c.ií,

( 2 ) Refend. íw, 3. mt, Fr.Bemard, 2 . p, Monarch.JoanJe
Barr, i . de cM. lih.i,

( 3 ) Elias Cret>orãt.^. Verder, l. de imapmb.Deor. Pindarl

in Nem.Gd. 4. Siliusltal, k 17. í^traho lib.PindarAn Nem. od.^.

Cicer.pro LeK
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fer aquella ultima das terras do Mundo ) procedeo o que tive-

raõ osgeographos antigoí confervando a Ilha de Cadiz nefta

poíTe y fendo que a mefma razão de íeu engano houve ,
para

que o cabo Céltico, ou Nerio foíle chamado,^»// terr£^ e com
muita mais razão, que Cadiz , por fer eíle o limite da terra

mais Occidental deHefpanha : a que íe deu efte nome ,
por-

que os Chaldeos
,
que adoravaõ o Sol , determinarão feguillo

defdeo Oriente atéo Occidente, e chegando ao cabo Nerio,

que he o fim das terras delle , toparão com o Occeano, ( como
fez Hercules ) , e vendo, que o luminofo planeta fefaaiergia

nas falgadas ondas julgando , que fe naõ podião navegar , lhe

levantarão ara naqueile promontório , dedicada a fua íalía di-

vindade ; aíTim o efcrevem o Bifpo de Girona , Abrahao Hor-
telio , e outros que fituaõ eíla ara do Sol na mefma parte.

Seguindo muitos o engano dos antigos, tiveraô para

fi, que a Ilha de Cadiz era ultima das terras em que faliou Ho-
mero, eeftarem nella os campos Elifios, parecendo-lhes fer

também o ultimo fim das terras Occidentaes , o que procedeo
de não terem baítante noticia dacoCmographia , e mathemati-
cas; com que fe obfervaõ as terras que tem roais , ou menos
latitude, ou longitude de polo, efe vem em conhecimento
das que faó mais, ou menos Occidentaes : para cujainteliigen-

cia havemos de fuppor com o mefmo Eílrabaô que tudo o que
chamamos Hefpanha ( fallando abfolutamente ) he a Província

mais Occidental de Europa: cuja figura fc defcreve com quatro
lados neíta forma divididos.

Hilpaniíe (diz elle ) latas ad Orientem vergens Pyrem
facit , Atiftrale vero noftnim a Pyrene upjue in Hercúleas co^

lumnãs maré
y ^ exterius continentur additum ufque adpro-

montorium
, quod Hieron, idejlfacrum vocant. Tei^tium àb occa-

Ju eft Hifpani£ latusparalielum aliquopaão Pyrene ,^ regione

aqualiter diftans afacro promontório u/que ad Artabrum mon*
tem

, quam
,^ Hiernam appellant» Quartum ex hoc loco ufque

ad promo?itõria Pyrenes qua^Boream expeãant* Como fedi t-

fera, que Hefpanha tinha figura quadrada, fazendo lhe os mon-
tes Pyrenneos o lado Oriental, O Auftral corria pela coíla de

K An-
( I ) Epms Gerund, inparalyp. Hifp. JbraJj*Hort.thmr.

orbisHom lib. 4. Odyf
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Andaluzia , e eftreitoaté o cabo de S. Vicente, O occidental,

delle até o definis terra, O Boreal do defte cabo até onde co-
nie<^a5 os Pynneos.

E tornando o mefmo Geographo a fallar no cabo de S

.

Vicente diz elle Hoc entm non Europa modo
, fedorbis univerjt

in Occidentem remotijjimum fignum terminatuy. Como dizen-

do , que era o mais remoto , e apartado ponto Occidental, na5
fó de Europa: mas de todo o Mundo; e em outro lugar fat-

iando Eftrabaô do cabo definis terra y efcreve as palavras íe-

guintes. Extremi Arrabri incolunt circa Neriumpromontorium^
qiiod Occídentalis , ^ Aqullonaris finis efi lateris ; Fm que deu
a entender íerem os últimos Artabros habitadores daquelle

promontório ®s que faziaõ termo aos lados Occidental,e Aqui-
nar. De que íe conclue , que não fó pelo que efcreve eíle infi«

gne Geographo : mas ainda pelo que eícreveraô todos os an-

tigos, e modernos os. termos maiti Occidentaes de Hefpanha

,

de Europa, e do Mundo,fa5 os cabos de S. Vicente, e finis ter-

ra^ e a terra incluida dentro delles, fe íegue ,que íerá ultima

,

e maib Occidental , da qual fica excluída a de Andaluzia , e
Ilha de Gadiz , demarcadas dentro do Jado de /\uílral.

E para fe fazer obíervação com razoens mâthematicas^
de que a terra incluida dentro daquelles promontórios he a

mais Occidental , havemos de lanfar hum meridiano, que paf-

fe pelas Ilhas Canareas , na forma , em que o fazem os Cofmo-
graphos, e delle ( como principio) fe andcí começar a medir as

longitudes das terras de Occidente ,
para Oriente , e as que fi-

carem com mais gráos de longitude, feraô mais Orientaes: pe«
lo que concordaõ todos, os Gofmographos ,

que o noíTo pro-

moatorio Olifiponenfe , oifta do melmo meridiano para Lef-

te , cinco gráos , e lo. minutos conforme as obfervaqoens de
Cláudio Ptoiomeo, António Magino , Jofepho Molefio , Cof-
mographo mor Valentim de Sá , e outros , que lhe da^ a mef-
ma longitude : e em toda a coíía Occidental, que corre do ca-

bo de §. Vicente , até o definis perra ( que toda he quafi de
Norte Sul) naõ fituaô outra terra com menos grãos de 1 ongi-

tude. E poílo que Pedro Appiano diga, que tem a Ilha de Ca-
diz

( I ) Ptolom. tab^ ^, Europ. Máig. Ephimer, 2.^. foLS^^Mo-
ktJik* i . cap.foh 9. Appian. in geograph



€ ĝrandezas ãe Lisboa. 75*

diz os mefmos cinco gráos, edez minutos de longitude, com
tudo no cathalogo das Ilhas,e Cidades diz,c]ue a de Lisboa tem
quatro gráos, e dezoito minutos, com que ie verifica eftar mais

junto ao meridiano das Canareas ,
que a de Cadiz , e aífinv fica

íendo mais Occid^rífal.

E não O2 poderá dizer em contrario haverfe equivoca-

do os Autores^, quefallaraô nefta matéria : pois uniformes di-

zem ter Cadiz de latitude trinta e féis gráos , e Lisboa trinta e
nove : e fendo

,
que do cabo de S. Vicente até o meridiano de

Cadiz corre a cofta para Lefte, efpacio de quarenta e três le-

goas pouco mais, ou menos , fe conclue evidentemente, fi-

car aquella Ilha mais para Lefte do dito cabo a diftancia das di-

tas legoas, e que o mefmo cabo he mais Occidental, que eJla, e
muito mais o promontório de Lisboa,que o he mais que aquel-

le cabo cinco legoas , e ultima terra do Mundo como lhe cha-

mou Homero no lugar citado.

CAPITULO XIX.

Queprojègue a matéria do pajfado , e conclue fer o promott*
tório de Lisboa ultima das terras do Mundo na opinião

dos antigos.

Conforme o que temos efcrito parece que nas defcripço-
ens , feitas de Heípanha fe enganarão conhecidamente

Floriaõ do Campo , Morales, e outros, medindo lhe o com-
primento , e travefia dos Pyreneos até oeílreito de Gibraltar
com duzentas legoas , íendo lua extremidade a terra mais Oc-
cidental

, que havia fer o ponto defta medida: como tízeraô
muitos denaarcando a,do cabo de S. Vicente até os Pyrenneos.
Fr. Luiz Ariz atinou mais com a verdade defta demarcação,
fazendo feus dous extremos Lisboa , e os Pyrenneos com cftas
palavras. La maior dljlancia de Hefpanafegun Ptolomeo

, y los
ie mas Ajirologos es de ^^.grados ^ e meiio ,y la media de 40. y
lo menos de -^ò.y departe aparte tiene Rejpana de ancho ocho

K ii grados
( I ) Florian. do Campo lih. 2. cap. 2. MoraL in difcr. Hifp.

Ludovic. Non. in JHJp. c. z. Ariz. i.p. hijl. de Ávila.
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gradocy medw
, y de largo dende Lisboa quatro gradosy 1 8. mi-

nutos ^ de longitudafla los montes Pyrenneos
^ que tienen i8.

grados y médio
^ que Jon 14, grados

^ y 12. minutos de longi-

tud.

Confirma-fe efta opInia5 com o que diz Pomponio
Melafallando da Liifitania. Lufítania Oceano tantummodo oh-

jetta ejl ,fcd latere ãd Septentriones yfronte ad Occa/um. A ca-

beça ( que he efte noíTo promontório ) fitua o geographo direi-

ta para o Occidente , e o lado para o Septentriaô , como fez Ef-
trabaõ Hajus regionis ( diz elle ) latus Aujlralis Tagus ângit^
ab Occafii vero

, í^ Septentrione Oceanus. E em outro lugar /;/

Artabris vero
,
qiú Lujitamampoftremi , ad Septentrtonem

, ^
Occafumjunt. Por maneira

, que faz Eíbabaô aos habitadores
do noíTo promontório os últimos do Occidente como o difle

também naquellas p?davras Continentis autem adSacrum pra-

montorium marítima hdec quidem principium eft Híjpani£ late-

ris Occidui ufque ad Tagijluminis eniptionem, E neí>e lugar

fazendo principio do ládoOccidental de Hefpanhaj ao cabo de
S. Vicente, lhe da por fima bocca do Tejo

, que he a barra de
Lisboa. Pelo que naó podia Eftrebaõ equivocar-fe, dizendo
em outro lugar

,
que era Andaluzia , ou Ilha de Cadiz a terra

em que Homero fituouos campos Elifios, por fer ultima do
Occidente.

Moftra-fe mais, que cera noíTo promontório, eos
campos delle com dizerem os antigos, que apartava as terras,

o mar , e o Geo entrando tanto pelo Occeano Occidental
, que

partia o Orbe univerfal ; e ifto foi o que quiz dizer Plínio na-

quellas palavras. Excurrit deinie in alitid vajlo cornupromonto»

rium , quod alij Artabrum appeHavere^alis magnum, nmlti Ulip-

Jiponenfe ab oppido^ terras , maria , c£lum dijierminaus, Ilh
finitur Hifpanide latus , ^dcircuitu ejm incipit frons Septen-

trimtalis, Qiiafi com as mefmas palavras de Plinio, faz menção
Júlio Solino do noíTó promontório dizendo. In Lufítaniapro-

montorium eji ^ quod Artabrum ^ aiit ElyJJiponenJe dicunt Hoc
calum terrasy é^ maria dijlinguit Hifpani^ latus finit , cdelum^

(y maria

( T ) Mela lib. -i. cap. 4.

(2) Plin. IÍL4, cap, 21,

( 3 ) òolirif Po/y bi/i.cap. 25-,
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cjr mana hoc modo ãividit , quoã â circuitu ejus incipiUfJt Ocea*
nu? Callrns , i^Septentrionalis Oceano Atlântico, ò^Occafu
terminatis. E ainda que Reíende ailegando a Pinciano diga

,

que confundirão eíles Geographos noíTo promontório com o
Nerio ( por acabar nelle o terceiro de Heípanha , e começar o
qnnrtoSeptentrional delia (com tudo devemos eftar pelo con-
texto dahiftoria de Plinio , como notou Diogo Mendes de
Vafconcellos.

Confiderando qual podia fer a caufa de dizerem eftes

grandes geographos
,
que noíTo promontório dividia os ele-

mentos do A r , Terra , e Agoa achei em Marineo,SicuIo
,
que

lhe chamarão, Magno, porque entrava muito pelo mar den-
tro , e que os geographos lhe chamarão Artabro pela mefma
razão , e porque acabando-fe na parte Occidental parece divi^

dir 05 mares, aterra, e Ceo. Eíla devia fer a caufa
, porque

Abrahaf) Hortelio na fua taboa antiga de Heípanha chama vef-
pertino , e Occidental, a o mar Occeano comptehendido entre
os dous cabos, que fazem os limites Occidentaes. E ailegando
o meímo gcographo as authoridades de Plinio , e Mela chama
fronteOccidental deHefpanha todaa cofta,q fica dentro delles.

E fobindo mais alto o penfamento com alguns dos re-

feridos geographos ( em quanto dizem fer noíTo promontório
cabeça Occidental) conjedurei com os Aílrologos, que fe mo-
viãoos nove Ceos inferiores, em que eftao as Eftrellas, e
Planetas do Occidente para Oriente

, que foi a caufa de dizer
Laurencio Valia: Era o Occidente maô direita do Mundo,
e noíTo hemifpherio fua cabeça , porque difto fe fegue
aquillo em boa Philofofia, E ainda que Ariftoteles eníira o
contrario, fazendo mão direita do Mundo o Oriente , e ef-
querda Occidende, provando fer aquella terra maisnrbre,
que eftar o confirma com começar delia o movimento per-
feito , e natural do primeiro Ceo : e pofto que figão a dcflrina

defte
( I ) Pintíam apud Refend* lih. i . antiq.

( 2 ) Vafconc, in SchoL Rejend.

( 3 ) Marin, Stcul lih, i . th. de lar montarias.

( 4 ) Mort, tah, antiq. Hifp.

( 5" ) Valia in bift. Rege Ferdinanii, Arijl. lib.2, de C^elo. S^

Thom. |./>, q, io2,art, i. S.Joan/DamaJc. 1,2, cap. u.
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y

deite Philofopha Santo Thomás, fua efcolla , e SJoaõ Damaf-
ceno : com tudo íe pôde argumentar com os Aftrologos , que
he noíTo promontório cabeçâ do Mundo, e do ponto mais Oc-
cidental delle começa (ua maõ direita.

E fempre a Lufitania foi tida dos antigos, e modernos,
pela terra mais Occidental, e a do noffo promontório , pela u\*

tima do Mundo : como fe prova com o epitaphio de huma fe-

pultura achada em Evorá , referida por Morales , e Fr.Joaõ de
laPuente. lílo quiz dizer o noíTo grande Poeta Luix de Ga-
moens na eftancia 20. do 3. canto dos Luíiadas.

Eh aqui quaflciime da cabeça.

De Europa toda oReyno LufitanOy

Onde a terrajeacaba , e o mar começa
E onde Phebo repouja no Occeano

,

E o iníigneJuriíconfulto , e Poeta Gabriel Pereira de
Caílro tomandoo de Caraoens.

Aqui de Lufitania he grã cabeça^

Donde pajjar naÕ faberdo dezejo
,

Aqui a terrafe acaba , o mar começa
Aondefeu nome perde o doce Tejo :

E em outro lugar defcrevendo os foccorros , que Adrafto deu
a Uiiffes para defender Lisboa de Gargoris.

O que nafamofijjima quadriga

Traz de ouro o elmo erguido na vizeira

Cujos cavaliosfez o dejtro auriga

Romper o campo com veloz carreira :

He Clyto de alta fama , e caja antiga ,

Que nos montes da Lua , a derradeira

Ttrra do mundo occupa^ efte nos braços

Toma hum Leaõ , que rajga em mil pedaços^

Bem entendeo Decio Junio Bruto , qual era a ultima terra do
Mundo

,
porque íendo enviado pelo Senado Romano , com

exiTcito

( I ) Morales /. 8. c, 20. Puentelib, 3, cap. 19. §A.Camoens
cant, 3. oã. 20.

( 2 ) Cafir, cant. 5". o5í. 85. Ulyff.

( 3 ) Idem. cant. 8. od. 137.
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exercito coníular , a pacificar as rebelioeiís de Liifitania aos

136. annos antes do nacimento de Ghriílo; relata delle Fr,

Bernardo de Britto, qne conquiílou a Cidade Eburubricio , fi-

tuadg nos coutos de Alcobaça , e no lugar da batalha que ven*

ceo : fundou templo ao Deos Neptuno , cm comprimento de

voto que lhe tinha teito : de cu)as ruinas íe fundou a Hermida
de S. Giaõ , na qual íe acha a memoria da dedicação, que Bru-

to fez, em que fe conthem as feguintes letras.

N E P T. S A C R.
H. SACEL. D.D.D. IVN. BRVT.
COS. OB. BEL. F. GESTVM. A D.

VORS. EBVROBRIC. ET. MONT.
AVXLMARES. SERVAT. Q,MIL.

. IN VL TIMIS.TER. ORIS.

Quer dizer. Memoria coníâgrada a Neptuno- Eíle templo de-
dicou o Coníul Decio Junio Bruto por haver acabado felice-

mente a guerra contra os Eburobriceníes, e aldeaons , que os
foccorreraõ,guardãdo feus íoldado5 nefta ultima regiaõ da ter-

ra. Paliando S.Boaventura de Lisboa na vida de Santo António
diz, que elíá na parte Occidental do Reyno de Portugal fituada

nos últimos fins da terra in Hifpania chitate Vlyxbona^ qua aã
Occideníalem Regni Portugália plagam , in exíremis terrafini*
busjita eft, A eíle propofito pudéramos trazer muitos exem •

pios, com que íe confirma terem os antigos noíTo promontó-
rio , e Cidade de Lisboa pela ultima das terras Occidentaes do
Mundo , com que fe prova fer a em que fallaraõ Homero, e Ef-
trabão , e não a Ilha de Gadi^.

( 4 ) Fr. Bernard, i .p. lih. 3 . cap. 1 1

.

( 3 ) S, Bmvent. in vita í. JnU

CA.
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CAPITULO XX.

Como alguns Philofofos theraÕ parafieftarem os campos Eli-

fws junto ao globo da Lua : o que fe deve entender de
nojfopromontório: quefoi chamado monte da Lua .

COníiderando os Philofophos antigos as felicidades,ebem-
aventuranças dequegozavâo as almas que mereciaô ha-

bitar os campos Elifios vieraô a cuidar , que havia nelles outro
Sol , Planetas , e Eftrellas. Virgílio o diffe naquelles verío.s^

Largior hic campus JEther ,
ò* lumine vejlit

Pu pureo 5 Solemq \Juumfuafidera norimt.

E querendo Plutaó afeiçoar a Proíerpina
, porque per-

deíTe as íaudades dos campos onde a tinha roubado, lhe diz,
que nos Elifios Infernaes verá outras Eftrellas , outros orbes, e
reíplendores diíFerentes dos que perdia: aflim o finge Clau-
diano.

Amijjum ne crede àiem , funt altera nohis

Sidera
,
junt orbes alis , lumenque videbir,

Puriuff à"c.

Efta foi também opinião de Platão , e de outros , que
tiveraõ para fi ftr aquelles cãpos mais ferriles,mais agradaueis,

e o ar delies mais poro
,
pelo que partecipavaó da virtude

,
que

os aitroslhe infundiaô. O Príncipe dos philofophos íeu difci-

puto eícreve ,
que opinarão alguns eftar o Cqo fundado fobre

altos moates , elevados pela parte do Norte, e que fe hiaõ cõ-

tinuando , e o Ceo fobre aquella terra eminente como huuia

abobeda , ou forno de tal maneira, que quando o Sol nos fazia

a noite fe encobria naquelles montes , e caminhão do emtorno
delies tornava a fahir no Oriente ,fem dar uolta por baixo da

terra ; de forte que coníideravaô íer o Ceo hum fó Emiípherio,

e que efte defcançava fobre ella ,eftendida fem limite algum :

peio que

( I ) Firg, Ifb, 6. JEnerd,

( 2 ) Claud, l. de raptu Proferp,

( 3 ) Platoin Phmone
( 4 ) Arifi. L 2. 7nú, c, cap, i.
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que naõ fazia o Sol outra coufa mais, que dar voltâs fobre a ter-

ra rodeando aquelles montes , com que a noite fe compunha.
De que podemos conjefturar , que tendo os antigos , a noíTo

promontório pela vitima terra do Mundo, por eftarem nella

,os campos Elifios
, ( que ficando aquém delle , fe levanta tan-

to pela parte do Norte , e que na mefma altura fe vae contitiu-

ando , como vemos a ferra de Sintra
,
pela cabeça de Mont

Ágil, que he hum efgalho dos Pyrenneos , como notou o P.

Mariana ) teriaõ aquelles philofophos para íi, que nos montes
de noffo promontório ; ( onde o Sol fe efconde no Occi-

dente ) dava elle aquellas voltas , e íeria a caufa, porque Arií-

toteles lhe chamou terra Septentrional, que he o lado do
mefmo promontório ; e o Aílrologo Manilio , Arãos , termo
de que úfou Eílrabaõ fallando dos Lufltanos ; como notou , o
Meftre Fr. Joaõ de la Puente.

E naõ fó pelas razoens referida deviaõ elles ter para íi,

que efte era o lugar dos bemaventurados : mas também
,
porq

confiderando continuaremfe as ferras daquelle promontório
pela terra dentro , e que elle devidia o Ceo , deixando defta

parte diveríos planetas , aílros , e outro ar mais puro, ( qual ex-

primentamos, corre de Sintra até Lisboa:) cahirap em mayo:
erro nafcido da philofophia de Pythagoras, e PJataõ : os quais

affirmaraõ duas opinioens , huma delias era , haver no Ceo ef-

trellado terraabundantiílima de todos os bens , e regalos
, que

íe podem confiderar , e que a ella haviaõ de paflaras almas dos
que neíta viverão pia , e fandamente. A outra opinião foi , fer

eíte lugar no Ceo concavo da Lua : onde a íutileza do ár não
he movida com algum vento , ou tempeftade. De ambas as o-

piniocns trattâo difFerentes Autores,e o tocou Lucàno defcre-

vendo o 1ugar a que paíFarão as aimas dos Pompeyos,

L Os
(i) Mariana lib.i, c, 7^,

( 2 ) ManiL AJir. l i . ?uente lih.>i. c. 15*, §. 2.

( 3 ) BlatoinFhdeàm. Vives in lih. 21. c, 27. civtt La5íanc
lib. 4. c, 4.

( 4 ) Lucan.lih ^,Viana in lib. 1 1 Metam, Veronenf. in Elege

3, Tibul. Beroald. in Eleg. 8. lib, 4, Propert. Staci lib, 2. Stluar.

Tertul.de anim,cap. 5r4. S, Aug, lib. 7, C 6. pro M. Vafrone
Plin, in. panegir, aã . traia nuni.
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] Os antigos commentudores de Ovidio , Tibulío, e
Propercio fazem menção deftas opinioens , delias fe não apar-

tou EftaçíQnas Sylvas. E não fó foi efta philofrphia Platóni-

ca , e Pythagorica , mas feguida de toda a íeda dos Stoicos
, q

huns fituafáo eftes lugares na região do íir, que não he movido,

/)utros na inferior , outros finalmente entre a terra , e gkbo da

Lua: aílira íecolhedetertulliano,eS. Auguftinho; efoi oque
Plinio o menor dizia ao Emperador Trajano canrnizandco a

feu modo
, ) que a tanto chega a lifonja , e adulação dos Ffinci^

pes ) Seã et tu pater Traiane ^/Inonjidera ,
prommam tamenji-

deribus obtines fedem,

Coníiderandopois a philofophia gentilica,qtie os cam-
pos Elifios eftavão neftes ares puros entre a terra , e Ceo da
Lua : alem dos nomes , que noíTo promontório tinha de mag-
no, 01ifiponenfe,e Artabro, lhe derão também o de monte
da Lua : como fe acha nas geographias de Ptolomeo , e Rapha-
el Volaterrano

, que diz delle* Montes Lufitania tion habet , vt
Strabo, Tantum in maritimis mons Lun^e , qui recijntjlmtm Vly^

9ciponenfem. Paliarão muitas vezes os eftrangeiros com tam
pouca noticia de noífas couías, que entenderão não haver na
Luíitaniâ outro monte de que fazer menção , fe naõ efte da
Lua , celebre pela diuifao que fazia dos elementos.

Omeímo nome feacha naepiftola de Hugo Bifpo do
portoefcritaáMauricoArcebifpo de Braga, que viveo pelos

annos i loc. do nacimento de Chrifto , e foi hum dos Autores
da hiftoria compoftelana , que fe achou em hum códice ma»
nufcrito do Real Mofteiro da S. Gruz de Coimbra : e fallan-

do o ditto Hugo da pregação , que pela cofta de Portugal fez

S. pedrode Rates primeiro Arcebifpo de Braga difcipulo()o

Apoftolo Sanftiago, dizeftas palavras /f^^g digreJfusTyday
Jriaque pradicat , e per totam maritiwam oram , ad promonto^
rium ujque Citbium yfive e Ulijfeum , ire. E eftá notado á mar-

gem íd ejlpromontorium Ltrn^ yjeu Uliffiponehfe.ho Licencia-

do Gafpar Aíures Loufada , fe deve a invenção defta carta, e
dellea referem F* Francifco de Bivar , e Btrnabe Moreno , e

nos aproveitaremos delia aodiante»
Monte

( 1 ) Fto lom. tahíl 2. Europ. Volaterr lib. a. gtograp,

(?) Hugo Epus Portugal. inepifi.
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Monte da Lua chamarão todos noffos Autoresao pro

montorio de Sintra , e o Doutor Gabriel Pereira de Caftro ( no
lugar atraz citado ) lhe dá o mefmo non>e , e conjefturo com
eJle, que o nome Sintra he corrupto de Cynthia, que também
tem a Lua ,

porque a íemelhança de hum, e outro o faz ter poc

certo ; o roefmo Doutor o tocou naquelles veríos.

. DeCynthia tomou Cyntra celebrada

O nonWj qtie efnrocJycàos hefamqfa.

De maneira , que lhe chamarão promontório da Lua,
porque delle até o Ceo defte Planeta , tinhaõ para^íi , era o lu-

gar dosHeróes , e Semedeofes , a que a gentilidade cega ve-

nerava deípois de mortos.

CAPITULO XXI.

Como fingiraS os Poetas
y
que o Sol defcançava no nojfo pra»

montorio , e que slle , e os mais Planetasfe aUmentavaS
d<js vacares do Occeano ; e templo^ que noffos LisbO'

nenfes lhe levantarão.

O Bfervando os antigos Poetas, que o mais remoto ponto
da terra Occidental era o do noíTo promontório fingirão,

4que o Sol ( dsfpois de dar volta a eíle hemiípherio) vinha def^

cançar a elle do trabalho áo dia , encobrindo a luz nas ondas
do Occeano : aíTim fc colhe de Siíio Itahco naquelle verfo.

Hefperidum veniens lucis dcinus ultima t^rra,

E quf^ defpuis de defcanc^ar nelle, i& Deoías do mar
tiravão os freios aos cavallos de teu cochcpara paliarem a ver*

de gi-afmadacíaeiles amenos campas. Elegantemente opintou
Eftacio nos verlos que comec^aõ.

Soherat Hejperis devexo margine ponti
FlagrMítes Solpranus equos , (^c,

Cláudiano finge aaó ló defcanfar o Sol do curfo diuí-

no neíles noíTos mares : mas também as Eílrellas ; c foraõ os
L ii antigpi

( I ) Pereira cant. f. oã.^i.
(2) Siímsltal. n. 3.

(i ) Stac.Tbab, lib.y Qaud^ittLmM.Serena^
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antigos tàõ obíervadores dos movimentos , curfos naturaes , e
apparentes dos Planetas , e aftros celeftes , que curioíameníe
notarão a forma em que o Sol (e punha neftes mares ; e vendo
os muitos vapores ,que delles íe levantavaõ ) quando chegava
ao Orizonte, em que ruaseípecie.% fe dilatavaõ, e faziaõ mayo-
res entre vizos de cores differentes ;

) ti verão para fi » que o
Solcrecia, pondo fe muito mayor doqueera nonacimento;
citando a Poífidonio o affirma Eftrabão dizendo Solem infinini-^

niiy Occeauí líttoribur multo maiorem Occiãere. Deu motivo
eíla appareçcia do Sol para Artemidoro arrojadiffimamente
affirmar, queeraentaó cem vezes maior, como elleotinha
viílo Artemidorm autem ( diz Eftrabão ) Solem centies amplio^

remOccidere afferit ^ ut ipje qiúdem profpexerit. Masacaufa
natural defta diveríidade, deu logo dizendo, que parecer o Sol
quando nace , e fe põem de mayor grandeza

,
que no difcurfo

do dia , he pelos muitos vapores que do mar fe levantavaõ: os

quaes metidos entre nolla vifta , e objedlo do Sol, parece faze-

rem aumentar fuás efpecies. _
A efte crecimento do Sol caufado dos vapores do Oc-

ceano Occidental aliudiraó os Eftoicos : quando dilferaõ , que
efte Planeta , a Lua, e E>ftrellas , naõ fó fe alimentavão dos va-

pores terrcítes, como todos os animaes: mas também dos ma-
ritimos, e que com elles creciaô , e íe faziaõ grandes. Prova

Jufto Lipíio o primeiro com duas autoridades de Séneca, e Pli-

nio. O íegundo com outras do mefmo Plinio , Lucano , e Ana-
creonte i e o confirmaó Santo Ambrofio , Chryfippo , e Laér-

cio. E havendo de dar-fe cafo ( como cuidavaó os Eftoicos , )

que o Sol , e mais Planetas ic alimentaftem dos vapores do Oc-
ceano, nas ultimas pr^^yas do Occidente : havemos de conce-

der , que era daquellas agoas
,
que banhavão os noíTos campos

Eliíios.

Agora acabo de entender ,
que agradecidos os Luíita-

nos antigos, e noíTos Lisbonenfes aos benefícios, quedeftes

luminofos Planetas recebião : ja fazendolhe os ares mais pu-

ros com luz
, que lhe communicavaõ : ja defcando do curfo

do dia, e noite em feus mares: já fuftentando-fe de feus vapo-

res;

(i) PoJldon.atad,StrabonJib.Y*

( 2 ) j^, LipJ. inphifiologia Stoic, Hb^ 2. (iiffenat. 143
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res ; os quizeraô ter mais propícios , edificando-lhes templo,

onde com facrifícios confagrados a íua eternidade perpetuaf-

fem a memoria do reconhecimento devido a mercês taõ fobe-

ranas. Efteveefte antigo templo : ( como efcrevem Refende ,

e Fr/Bernardo ) nas vertentes da feria , que faz noflb promon-
tório Olifiponenfe pela p?rte que fe lanqa no Occeano , e dei'»

le extaõ algumas ruinas entre as arêas da praya.

Diz Fr. Bernardo no lugar citado fer a caufa da edifica-

<;aõ defte templo , intentarem algumas Cidades de Hefpanha
levantalosao Emperador Auguíto achando-fe em Taragona %

attribuindo-lhe divindade, e dedicando-lhe Sacerdotes, e fa-

crifícios i e que entre as mais , teve a colónia de Santarém p.er-

miíTaõ para erigir templo , e pretendendo os cidadãos de Lis-

boa alcançar a mefma licença , lhe foi denegada pelo Empera-
dor : mas elles ( em lugar da dedicação

, que lhe querião fazer)

levantarão templo em honra do Sol , e Lua. A pedra deíla de-
dicação traz Fr. Bernardo para prova delia : a qual allcgarei fo-

bre feu credito : pois efcrevendo André de Refende muito an-
tes , confeíTa achar no mefmo íitio hum cippo taõ gaitado do
tempo, e continuação das ondas do mar,que a penas fe conhe-
cião quatro letras em cada regra

,
pelo que não pôde conjedlu-

rar delias coufa confideravel. E pofto que refulta efta dedica-»-

ção em abono da antiguidade de Lisboa quizera-mos , tivera

mais teílemunhas para os que eícrupulizarem o letreiro que
continha a infcripçaõ feguinte,

(7) Refende líb. i. tit, de montihns. Fr. Bemard. iih. 4»

PHEBO
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PHEBO DIANEQ.
VLIXBONENS. PRO SALVTE. ET ETERNI
TATE. ROM. IM?ERII, PRO VlTA. ET FELICI
TA TE. IMP. CyliS. a AVG. OCTAVIANI
C. IVLII. RP. F. VICT. GERMANICI DACía
ALEXAND. CESTVS. ACCIDIVS. PERPETV

•--vMS. E, LEGATVS. PROPRETOR, PROVINCLE
:

:•• LVSITANIAE* DO. A. STANTíB. DEC. VLIX
BONhN.
CIVlTATES. QV.^ HVIC. OPERI. AVX.
D. D. MVNia VLaBONENS. MVNIC. S.ALAGIEN^
MVNIC SCALABIÉNS. OPID. HIERABRIG,
OPID. TVBVCCÍ OPID. EBVROBRIG.
VLIXBONENS. P. P. B EN EFI Cl A. IN MVNÍG.
S T A T V A M. A N T. F O R E S. TKMPLI. EREXE
RVNT. FLAMINES. Q. DD.

Aíignifícp.qãodefte letreiro he. Os moradores de Lis-

boa dedicarão ufte tempdoaj Sol, e Lua, pela íaud^ , e eterni-

dade do império Romano,epela vjda,e felicidade do Empera-
dor Geíar Divo Auguíbo Odaviano , filho do Emperador Cayo
Júlio ,

piofelices vencedor dos Alemaens, Dacios , e Alexan-
drino* Cefto Accidio feu perpetuo Legado Propretor da Pro-

vincia de Luíltania lho dedicou em prefenqa dos Varoens do
governo de Lisboa. As Cidades que concorrerão para asex-
^enfas defta dedicasçaõ forão o raunicipio de Lisboa , o de Al-

cacere do Sal , o de Santarém, os do lugar de Povos , ou Alan*
quer

, (como querem outros) os do lugar de Abrantes, os do
lugar de Eburobricio Tque Vaíconcclos diz fer Évora de Alco-
baça , e Fr. Bernardo Alfeifaraõ. ) Os moradores de Lisboa le-

vantarão huma eltatuaaopay da pátria diante das portas do
templo , em agradecimento dos benefícios, que fez a íua Cida-

de , e lhe dedicarão particulares Sacerdotes,

Tem eíta pedra algumas contrariedades
, que fazem

fufpeitolo o piomptuario de Fr. Bernardo. A primeira appon-
tou Relende dizendo

,
que vio a pedra taó gaitada

,
que não

pôde

( I ) Fafconcin Scholtis. Refend, Fr, Bernard. lib. 4. ^-.29.
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pôdelêriiella palavra, que fizeíTe lentido , e Fr. Bernardo ia

trazdeípois fem damnificaçaõ , fendo que por ter tanta leitu-

ra, hecoufa mui confideravel. Também póde fazer grande
duvida haver na infcripção humas palavras fem diphtongos , e
outras com elles : mas a ifto fe póde dar a cuftumada faida em
femelhantes duvidas, tornando a culpa aoofficial, que lavrou

a pedra : alguns dos quaes barbarizavão alingoa Latina com
efte , e outros erros, He outra duvida, ( e naO de pouca coníi-

deração
,
) eícreverfe a palavra Vlixbonenfes, com eftas letras,

quando as pedras ,
que fe achão em Lisboa , lhe chamáo Oiiíi-

po , com fete letras finiplices ( como notou Reíende ) : o qual
reprova com Calapino , e outros Autores haverfe de efcrevec
na forma que a pedra moftra.

Também não he pequena duvida chamar município a
Santarém , fendo Colónia , fenão he que íe falua chamando
municipes os moradores de qualquer colónia , ou município.
Também fe póde argumentar contra a leitura da pedra , que fe

Augufto concedia a outras Cidades licença para levantarem
templos a fua falfa divindade, que razão havia para a negar aos
Lisbonenfes ? fendo a fua Cidade ja nefte tempo conftituida

município por JuIio Cefar íeu anteceíTor , e por fua grandeza
tinha privilegio de fazer femelhantes dedicaqoens,de que naõ
gozavão lugares pequenos , como notarão Morales, e Fráncif-

co Bermudez.E como fe pódecuidar?que não admitiria aquel-

le Monarca femelhante petição, feCcinelio Tácito confefla

defpachar outra aos Hefpanhoes
, para que na Colónia de Tar»-

ra^ona lhe levantaíTem templo, dando com ifto exemplo ás

mais Províncias para fazer o mefrao. Não pôde fatistazer a le-

pofta huma duvida também fundada.

Outra pedra dedicada ao Sol , e Lua trazem Reíende,
ePr. Bernardo nos lugares citados; a qual fe defcobrio naquel-
fas ruínas com as íeguintes letras.

( I ) Refcnd, epífi. ad Y^ebed, CaJep. in di&ionarie.

( 2 ) Marah dtfcurf anúquit, Bermudez iib.2. cap. 8. antiq.

ilíher. Comei, Tacit. Ub. u anml.

SOLL



:i88 Livro I. dafundãçaÓ] antiguidades y

SOLI. ET, LVNAE.
CESTVS ACIDIVS
PERENNIS.
LEGATVS. AVG.
PR O PR. PROV.
LVSITANIAE.

Que quer dizer; Memoria confagrada, ao Sol, e Lua. Aci-

dio Perenne Legado de Augufto Propretor da Provincia de
Lufitania. Parece

, que foi eíle Legado o que dedicou a ara a

eftes Planetas atribuindo-ihe alguaibomfucefo ^ ou por bene-

ficio, que delles efperava receber. E fe minha ignorância não
erra, devia eíle Legado votarlhes alguma romariaporq feu go-
verno , e propretura agradaffe ao Emperador Augufto : pois

( como diz Ptolomeo ) tem o Sol dominio fobre Reys , e gran-

des íenhores.

CAPITULO XXII.

Que profegue a matéria do paffado dijcurfando quando podia
jerfundado ejle templo.

SE a primeira pedra ,
que traz Fr. Bernardo , naõ tivera tan-

tas letras, pudéramos cuidar
,
que era eftafegunda: pois

ambas fazem menqaó de Cefto Açidio Legado de Augufto, e
Propretor da Lufitania : o qual devia achar fe na dedicação do
templo chamado pelos moradores de Lisboa , para authorizat

o aâo com fua afliftencia, e nefta fegunda occafião o faria por

dçvoçáo , ou voto particular. De outra pedra , com a mefma
dedicação , trattaõ os Autores allegados, e Morales em fua hif-

toria , â qual lanfaremos adiante quando fallarmos no Empe-
rador Septimo Severo.

. Gonfiderando bem quando fe podia fazer a fundação

defte templo , me naõ conformo com o que Fr. Bernardo diz

,

por

( I ) Ptolom. in Alm, Hb. $, cap» 1 6.

( 2 ) Moral, lib» 9. cap^ 41,
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por fer mais antigo o culto, e adoração daquelles Planetas, que
Laftancio Diodoro, ePr.JeronymoRoman attribuem primei-

ramente aos F-gypcios, que os adoravão debaixo dos nomes de
Ifis , e Deiíides

, que era Ofyris feu marido : e pois efte veyo

a Heípanlia ( como temos provado ) e foi o primeiro
,
que inf-

truioafeusnaturaes na falia Idolatria ; (como efcreveraô Flo-

riãodo Campo, Vaieo, e D. Fernando de Mendonça ) fepóde
coniedturar

, que por íua contemplação edificariaõ noíTos Lu-
fitanos , efte templo principalmente por fer pay de Lufo , ou
Lyfias que dera nome a fua Província: naquelle íentido em que
diíTéraos fer Ofiris o meímo ,

que Baccho.
E dando cafo de poderfe difculpaí agentilica fuperíli-

ijão dos antieos Lisbonenfes na adoração das creaturas , em
quanto lhes ^Itou o lume da fé ; na que fazião a eftes Plane'

tas parece tinhão maior diículpa: pois efcreve Santo Auguíti-

nho
, que entre os grandes erros da gentilidade, o que foi dig-

no de alguma efcuía era adorarem por Deos ao Sol, porque
vendo huma creatuta tão bella , e fermofa não fó a confidera-

rão merecedora de adoração : mas lhe chamarão filho vifivel de
Deos , como notou Pierio citando a Platão ; e foi opinião de
Túlio , e Macrobio,que fe acriação defte Planeta precedera á

da terra , e mais creaturas, fe cuidara fer elie o criador delias, e
por tal fora adorado.

Difficultoía coufa feria , querer provar a forma , e ar-

chiteftura do templo, que noíTos Lisbonenfes edificarão a ef-

tes Planetas fuppoíto, que delle ext^ivão fomente as ruinas

quando Refende efcreveo ; mas he verifimil , que íua fabrica

foííe fpherica , como ( Fr.JeronymoRoman , e Guilhermo dei

Choul) efcrevem dos que fe lhe edificavão. Tomarão os an-

tigos motivo para adorar o Sol , e Lua das demonftraçoens

,

M que
( I ) Laã. líb. 2. cap. 4. divin. injl. Diod. lib. i,cap. 2. Ro*

manJib, i.cap.:^. Retp^ gentil, Florian. lib. i.cap.ii, Vaj£uy
cap. I o, D. Fern. de Memoça lib. 2 . cap, 4. de OnciL lliberi,

( 2 ) S. Aug;decivit. Dei. ' )

(3 ) Plato in Repub, Pier, lib, '^^.cap. de (pie. Cicer. lib.S,

de natur, Deor, Macrob. lib, i Jomn . )cíp,

( 4 ) Roman. 2./. Reip. Gent. Uva. cap^i. Del Ch. nlig, an-
tíc[^fol.iíi.
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queíazíáoà féus tempos edificando-lhe templos no campo,nas
prayas do mar , como eíle noíTo , ou nas do rio Niío.

Em diverías partes do Mundo foi o Sol reverenciado,

( como relatão vários Autores) principalmente em Pbenicia;

em cujalingua, fe chamava Heliogabaio ; e pela devoqãoque
lhe titihão , • coníagrarão a fua falia divindade o marayilhofo

templo excellentiflimamente obrado , de que largamente tra-

tou Herodiano : no qual foi Sacerdote o Emperador Hélio
Gabalo, e trazendo defpois feu culto a Roma , lhe fez no
monte Palatino outro fumptuofiílímo , em que fefazião fa-

criíicios ao ufo de diíFerentes naçoenis : mas o primeiro , que
nella edificou templos ao Sol, e T>ua! foi Tito Tacio Rey dos
SabinOvS, como ( allegando a Varraõ , e Halycarnafco ) fe colli-

gedeJoaõRofmo.

CAPITULO XXIII.

Oplnioens
, que os antigos tiveraÕ do rio Letheo fer o Lima

de Portual , que corria antes de fe pajfar aos campos
Elijíos,

TIveraô alguns Motores antigos para fi , haver antes de paf-

íar campos Elifios hum rio, a que os Gregos chamarão ,

Lçtheo
, quecorrèfponde a oblivio i que quer dizer efqueci-

mento, porque em íuas agoas deixavaô as Almas a memoria
deíla vida purgando nellas mil annos as culpas

,
que cá come-

terão i para que puras, e limpas foílem gozar os regalos , e pra-

zeres
, que nos Eliíios tinhaõ aparelhados : AíTim o deu a en

tender o velho Anchifes , dei pois demorto, a Eneas íeu filho,

naquelles verfos do poeta Latino.

Has omnes , zbi nnlle rotam ^oluereper annos

,

L£theum adfluvium , Deus evocat agmine magno
Defte

( I ) Herodian. lib.^, hi/i. Del Ch.foL ^19. relig. antiq.

JEliiis Lampr. in Hélio Cabalo. Joan. Rojin. lib. z.capS antiq.

''7o" Flato in PhJone: i!fíf«^r Hb. t

.

cap. ^.fomn. Scipi

(3) Virg*Ub,6.
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Defte rio eícreveraõ alguns geographos ,

que corria a-

lem das Syrtes , ou baixos de Berbéria , junto a cidade Bereni-

ces, E outros por diíFerentes partes. O eerto he que os antigos

tiveraó porrio do efquecrmentoo noíToLima.que corre por

entre Douro , e Minlio , edefaguandono Occeano Atlântico

faz porto á nobre ViUa de Viana Naõ foi etle rio tam celebre

pela caudaloza corrente de fuás agoas : como pela fuperíHc^aô

decauíar defacordoaosque as vadeavaô Efta teve principio

( como fe colhe da Eltrabaõ) na jornada ,
que Celtas, e Tur-

dulos Lufitanos fizeraó pelo fertaó deíla província aos 35 9.an-

nos antes donacimento de Ghrifto NoíFo Senhor ( contorme

o computo de Fr. Bernardo ). E chegando a vadear a corrente

do Lima com feus exércitos , fe levantou entre elles tal fedi-

qaõ , que nos recontros , que tiveraõ perderão o capitão , que

os governava, e vagando por aquelias ribeiras occuparaõas

mais próximas até que elquecidos dos agravos,e difcordias pa*

íladas
, ( pondo nellas perpetuo efquecimento ) deraô efte no-

me ao rio; fallando de Galiza o dille Eílrabaócom eftas ^ú'^-

yx^sCirctttnhabitantGaHyqiiicollentes Anamfiuvium cogna-

tione cuntin^unt. Nam cum is pariter , atque Turduli locis eóar»

mispervenijjent ^feditionem tgijfeferuntpojlea quam Lemium
flnvtunt traiecenmt ; Cc€t€vitmpoJifeditionem eorimiamijjo du-

ce ypdantes ac difipati , ea in regione âeciderunt, liam oh cau-

Jani Jlítmen Letl^en , id e/i oblivionis appellatum.

Seguindo a Eftrabaõ inlinuaraõ vários Autores o fuc-

ceíTo, entre os mais o noiTo Reíende, Marineo Siculo, Luis

Nuiies , e Fr, Bernardo: com que fe vetitica íec efta a caufa ori-

ginaria
, porque o rio Lima fe chamou Lethes entre os antigos,

Creccndo defpois a vaidade do nome fez mais vá a religião ,

coniinuando-fe a fuperíliçaõ de caufarem fuás agoas eíqueci-

mento^com tanta inífabilidade que Deciolunio Bruto ( a que
os interpretes de Eftrabaõ fazem Pretor de Lufitania ) haven-

M ii do
( I ) PUn, /. 4, c, 5". Ptolom, tahuL 3. Afri. l. 4. Solin. c. 30.

de mirabilii^ Mundi. Elian, lih. 2. njar, hijior. Lucan, L 9. Str- li.

3. Fr, Bemard., i . /?. //. 2. c, 1

1

. Monarch
( 2 ) RejetuL l. iumt» tif. de Celticis à" Li» tiâ,de fium.

Bracharenj. Luc, Marin, lik 6. Ltuloviç^NQU* in Hifpi verbo
Lethe. Fr^ Bernard* i -p. Ub. cisato^
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do de paflar efte rio em feguimento de fuás viítorias, fe lhe

rebelou o exercito, parecendo fua paíTagem formidável aos

foldados pelo temor de ficarem eíquecidos da pátria. Venceo
Bruto a irrefoluçaô dos que o feguiaõ arrebatando a bandeira

,

ou lábaro Imperial das mãos de feu Alferez , e lanqandofe ao
rio o paíTou da outra parte , donde repetindo as coufas

,
que

por elle tinhaõ paíTádo , moveo com feu exemplo a que o fe-

huiflTero os foldados, naõ íem medo , e temor do f»crilegio ,

com que lhes parecia, vioíavaõ aquella antiga relif^iaõ j conta
o cazoLucioFlr.ro dizendo CV/w Deciusjuntus Brutus ctim

exercítu eó deveniffet ,
&* milhesJluvimn nolleut trmfire ^rap-

tnniJigmftro ftgnumípfe tranflulerit^ à^ficm tranjgrederentur

perfuafit.

Em outro lugar tocou o mefmo Autor o fucceíTo com
as feguintes palavras Í)fí"/W Brutus aliquando latins Célticos

,

Lupitanos que omnts Calletia populoSyformidatumquemilitibus

fiumen oblivionis
, peraBoque viBor Oceani littore , nonprius

Jigna convertit^ quam cadentem in maria Solem obrutumque
aquis ignem jfion ftne quodam facrilegis metu , ^ horrore de

pi^ehendit. Encarece Fioro aceleridade com que Bruto alcan-

çou eftas viâorias , comparandoa á do Sol quando deíaparece

DoOrizonte domar, e ao fogo que cahe agoa ,edelle o re-

ferem Piutarcho , Appiano Alexandrino, Volaterrano , Mora-
les , Reíende , c outros muitos Autores,

Por eftas fuperftiqoens chamou plinio fabulofo ao rio

Lima com o nome de Eminio. AMinio ( diz elle ) quemfupra
diximus CC. M. P. ( ut Auãw ejl Farro) àbeft Mminius quem
alibi quidamintcllígunt

, (^Limeam vocant oblhiõ??is antiquis

dicius multunquefabulofus . Francifco Tarrapha , eJerónimo

^ Paulo

C I ) Luc, Flor, lib. $-5. Idem lib. 2. c. ly. PlutarchinprO'

blefei. i-^^Appian.de bcllo Ibérico, Volaterr lib. 2. geograph,

Moraks lib. 8. c. 5*. RcfemL l. 2,ant. Vafaus c. 12. chronLudou,
No ff. in Hifpan, tíerboLethe. Plin. lib. 4. r. 2^. Sabelie. JEneid^

$^, Pinedaiih. (). cap. i^, Nebrixa inprolog. decad. Ludou.Fi^
ves in lib, 21, c. zj^ciu. Abrab. Hort.inmapaHifpan. D.Maur,
Cajiel.l, t, c u.

( 2 ) Tarraph. de Regib. Hifp.Hierony.Paul.deJlum.& mon^

tibus^ Morales. lib. 3. c. 69* Ludou. Comenich in íraduã,Plin-
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Pauío parece, que leraô efte lugar de Plinio em algum texto

depravado ,
porque chamarão , ao rio Lima Moraleí delle á\%

Eunemio por Eminio. Em outro lugar fallando Ambrofio de
eílas palavras AJJiynllcgó afia el rio Lechc.^ue qnkre dccir olui*

do,y es el q agora llamamos Limia en lo mendiofjal de Calizia a
los confines de Portugal , y elfue elprirnero de los Romanos^ que

fe alahóaverlo pafiTado. E na tradLic(^aô,que Ludevico Domeai-
eho fe^ de Pliniode Ungoa Latina naltaliana , declarando os

nomes antigos de rios , e lugares referidos naquella hiíloria , e
os q tem no tempo prezánte diz do Letbes eftas palavras Chia»

mato Limia detto dagli antichi de oblivione ^ e moltofavolofo.

Seguio-fe ao valor intrépido com que Bruto franque-

ou a corrente do Lima acabar-fe a fabula do dcfacordo , que
caufava, e rcveílir aos Toldados de fpiritiis bellicofos

,
para do-

marem osGallegos
,
queaté entaô , naó tinhaÕ provado o cor-

te dos ferros Romanos , adquirindo Bruto o cognome de Gaí-

íaico pela muita copiado fangae que derramou daquclla na^

çao ) for o que diíle Ovídio.

Tumfibi Callaico Brutus cognomen ah hofie

Fecit , ér Hifpanamjanguine tinxit hnmum,

CAPITULO XXIIU.

Em que je convencem os Autores ; que affirmaraÕfer Cuada^
lete o riodoefquecimento,

SEndo coufa tam recebida de Efcriptos naturaes , e eftran-

geiros , fér noíTo rio Lima do erquecimento , naõ fatarão

alguns ,que o attribuirão a Guadalete que rega os campos de
Andaluzia, e detagua nabahiade Cadiz , fendo feu intento
confirmar com tal engano

, que os campos Elifios eílavão na*

quella prnvincia , e por nao fazer certo o verfo de Plauto.

Quafi muresfemper edinnts aUenum cihum.
Ouverão allegar mayor fundamento para o provar,pois

evidentemente fazem contra elies as razo ens de que fe valem:
como

d) OvidJikj.Fafi.

( 2 ) Flmt, aã. s.fiem. i.caj)tíuL
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como logo rnoftraremos , porque para dizer, que Guadalete
era o rio do erqueciniento , fe governarão íómente pela dic-

ção L^í^^, que foi o que notarão os cen furadores de Berofo
achando que Fr. João Aanio dos nomes Beto , Tago , Luío , e
Idubeda forjara os antigos Reis

,
que fuccederão a Tubal. E

como a aífeiqão natural, e amor da pátria fa<^a muitas vezes

q

homens doítiíTimos fe deixem cegar com falfas opinioens : da-

qui veyo fazerem huma compofição das lingoas Arábiga , e
Grega dizendo

,
que o rio Guadalete fe compunha da palavra

Cuadal^quc figniíica rio : ( como os Arabeso puferão a outros

mayores ,e menores de Hefpanha ) , e da palavra Leffje^ , ^;ue

fignifica efquecimento ; delle parecer faò Mariin dei Rio , o
Cónego Aldrete , Medina , Francifco Fernandes de Córdova

,

Poza, e Vitto^ia; ainda que alguns delles também confeíTaõ íer

noíío Lima tido por do eíquecimento
Para prova de feu intento, e do fecreto

, que enferra-

va chamaremíe ambos cílcs rio-> do efquecimento, cfcreve Po-

iáa as feguintes palavras. Lethts, o Lethetis rio figmfica oluido
,

y dcjle nombre hubo dos rios en ejlos nuejiros Remos , el vno es

ai Septentviony el outro ai médio dia. El dei Septentrion je lia-

raa , Lima elqual nombre tamhien es vocablo Criego^y el dei

médio dia fe aice Guadalete ^y los Griegos como encarecia tan-

to las cojas deftos Reinos ^ no fin myfterio de Ju fecreta The
ologia , iiriptifieraÕ nombre a las ya dichas dos riberas

,
por-

que prefuponiendo ,
que nuejiras Jíhnas baoaavan

, y fubian por
ctros dos rios celeftes çollocados ai feptentrion ^y nwdio dia

de lacarrera dei Sol
,
par^cioles , que el defeanço de las 41

fnas virtuojasfepodia collocar en la comarca dei Andaluzia , dei

Rio meriitonal de Cuaàalete , ajjlm como el trabajo , lafatiga ,

y las tiuieblas dei Alma ^comenjiavan en aqudpunto
,
q^u^: nuej-

trás Almas ( antes que baxajjenpor las ocho cfpberas celeftes )

'^.aj/avan por el rio Lethco coilocado ai Stptentrton , en frontera

dei Lsfignos dei òofyLuna , Geminis, ^ Câncer prcjidentes

dei Sp:)itu vital ,j húmido radical llamado dei oluido , ref eto

que

( I ) Del Rio in SenecTrag. Hyp. aíl. 3. Aldrete lib, 3. c. i^

crig.liug.Hifp, Medina lib, i.cii» L^rajic.Fern. de Córdova c,

46, didajc. Poza antiqs Hng. Hifp* Vitt. \.p. Ub. 4. cap, 7, iihe-

atr. Deor.
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éjue el Alma fegun que ellos decian en tocando ai oBan:o Cielo

fora baxar a ca a meterfe en elprenado Embrlon ( cofa tan ma^
tertal ^y elementada) perdia lo íinofupurtdad ,j lin/puza/ri-

mera ,y como impedida por los fentidos fe arrimava a ellcs cem
oluido mui ordinário delfin a quefueron ellas criadas. Até aqui

André de Poza: o qual deve faber : onde achou eftaphilofo-

phia dos dous rios Lethes
,
que na6 achamos em outro Autor»

E porque havendo de averiguar
, que o noflb Lima era

tido dos antigos por do efquecimento , nos naô valhamos de
authoridades dos naturaes diremos a caufa de daríe efte nome
a Guadalete efcrita por Authores pouco clafiicos , e foi que
Carthaginezes Africanos vizinhos de Cadiz , e Menefteos , do
porto de Sanâa Maria ( defpois de muitas inimizades) fe con-
certarão , e fizeraõ pazes efquecendo-fe de tudo o paíTado qiiã-

do chegarão as agoas defte rio
,
pelo que lhe cha marão Lethesi

os Árabes lho confervarão , juntando o Guadal
,
que quer di-

zer rio do efquecimento . O Padre Lacerda leva differente ca-

minho affirmando
,
que fe poz eíte nome a Guadalete , para fig-

nificar a grande mortandade , que junto a elie fez efquecer as

couzas de Hefpanha vencido ElRel Dom Rodrigo Pelos Afri-

canos, e acabado o Império Gothico ( como relatão Morales
o Bifpo Palentino , e Fr. Jaime Bleda ) e dizem alguns fer Gua-
dalete vocábulo corrupto de Bedalac, que os Atricanoslhe pu-
zerão : mas não lhe dão a origem antiquiíTima

, que todos con-
cedem ao noífo Lima , caufando a fuperítição, que durava até

o tempo de Bruto.

O que mais íe pode notar he , que lendo o Licencia-
do Salazar tam grande humanifta , no livro que fez da Ilha de
Cadiz fe cegafle tanto , affirmandofer Guadalete o rio do ef-

quecimento ,
que allegou o texto de Lúcio Floro

, que á letra

íalla de Portugueíes , e Galegos, e naõ de Andaluzes. Alem do
que fica convencido com os lugares , em que Eftrabão efcreve

a origem da fuperílição gentílica do rio Lima : a qual tornou
a ratificar em outro lugar , failando dos mais rios de Lufitania

,

que
( I ) Marieta l. 22. tit. Guadalete. Caftillo lih. ^. difcurf.

12. hih Goth Lacerda in 6. /Eneid, Firg. Moral. 2.p. lib. 2. cap^

69 Bled. f. 8. chronic. Mauror.Epus Paknt, i.p, c. 37. Sêlazàt^

4ib^ I, c. 5*. antiq. Gidit^
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que ha do Tejo para o Norte Deinceps pofl lagnm nóbi Ttfjima

jliiminafimt Muliadas partias habens nuvigattones, hidemFa'
cttajiuvhis , poft quos JJurras longofiaens curjo penes : Numa-
tiam , & alias complures Celtiberorum

,
é^' Vaceo^-^um, habita^

^tãs terras, Aíagnis hi navigis permeabíles ad fiaa, fere.CCC,
Alia porr^fluminapoft qu^ , fÍT hethe

, quod aplerifquf^ Lim^a
mcHatur ab alis Belion^ e^ hoc ex Celtiberisy S" Fac^ts labitur.

Qtie dizer defpois do Tejo os ricos de mais nome faõ o Mon-
dego pouco navegável , e o Vouga , e defpois delles o Douro
:quetraz de longe feucuríb, e banha a terra deNumancia, e
iOutras muitas habitadas por Celtiberos, e Vacceos, e que eííes

rios fe podião navegar com grandes navios por eípacio de 300.
eftadios. Logo fe feguem outfos rios, e defpois delles o Le-
.thes

,
que de huns he chama do Lima , e de outros Beliô : o

qual corre pelos Celtiberos , e Vaceos.
Repararão alguns Authores em haver chamado Eftra-

bão ao rio Lima , Beiion , e hum delles foi André de Pouza o
qualaffirma fereítenomc mais antigo, que o Lethes do efque-
cimento

,
que Gregos lhe puferão. O nolTo Refende ( dando a

razão porque Eílephanoeícriptor Grego no livro das cidades

ch/?mara aos Portuguezes Belitanos ) diz
,
que foi por ter dado

Eítrabão ao Lima , ou Bethes o nome de Beliona, e convenceo
o mefmo Refende de dizer

,
que corre dos Celtiberos , e Vac-

ceos : pois fe exprimenta o contrario nacendo efte rio de huus
3ugares alagadiços entieagoas Caldas, e Monterrei : cuja ter-

ra te chamava Limea , de que elle tomou o nome , e feus ha-

bitadores Limicos. E poílo , que Fr. Balthazar de Vittoria no
^

lugar citado , diga haver equivocarão em qual feja o rios Li- 1

luddo efquecimento ,
por correr, outros do mefmo nome, em i

terra de Galiza: ceffaqual quer razaó de duvida com dizer,

que o Lima de Galiza nafce a três legoas de Orenfe , e fenece

leu curió nas agoas do Minho , e o noíTo Lima nas do Occea-
no, quando Eítrabaõ falia delle : como o fez Pomponio Mela
dos rios que corieõ pelos Gronios , ou Gregos

,
que havia do

Douro até Galiza Sed adurio ( diz elle ) adjiexnm Croni yjiuiint

( I ) Ttrah l. 3,

( i ) Fo%a tn ant. pop, Hifp, Refend, lib. i, ant. Staph de

urhib^ Rejend, lib. 2. Fitt. loco citatU'
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queper eos Avo ^Celandus ^ Nabis^ Minius^ fy* cui oblmonis
cognomeneft Limia, Que faõ os rios Ceilando

,
que entra no

mar entre Leça , e Matofinhos , o Ave , o Neiva , que perden-

do leu nome no Cadavo acabao feu curfo entaô logo o Lima
defpoiso Minho, como*notouRefende i e juntamente o en-

gano de eílrabaõ
, porque a Celtiberia( como efcreve Poza )

foraõ chamadas as terras comprehendidas da cabeça de Mon-
cayo contra Aragão, até 10. ou ii.legoas de Segorbe: em que
havia cafi 20. de largo até Ponente ; fe já naõ he que tomaíTe

Eíhabaô a parte de Hefpanha por toda ella , como rizeraõ Dio-

doro Siculo ,Plinio, e Appiano fallando de Celtiberia , e Cel-

tiberos abfolutamente.

CAPITULO XXV.

Em que fe prova com outras authoridades a matéria do pajffa"

do jC declaraõ huns verjòs de SHio Itálico ao mefmo
propofito.

NAô fó com lugares dos Autores apontados fe prova fer

noílo Lima o rio do efquecimento , mas com outros de
de Fioriaó do Campo ,Ximenes, Er. Prudenciode Sandoval

»

Manoel G orrea de Montenegro
,
que nos naô negarão eíla an-

tiguidade , como anaó negou Ponponio Mela no lugar citado,

e Sili€) Itálico ambos Andaluzes , aos quaes o amor da pátria

naõ obrigou calar «o queíabiaô, porque ílorecendo efte poe-

ta em Roma no Irií^erio de Nero , e lendo Conful neila ò an-

no69. quando efte Emperador Ce matou ; compôs humPuema
da fegunda guerra Puniv:^a : em que ( defcrevendo os íocorrosi,

que o Regulo Viriato procurou tirar de Portugal para ajudar

ao valeroío Hannibal em Itália contra os Romanos) nomea en-

tre as nâçoens os moradores de entre Douro , e Minho com os

íeguintes verfos.

N Qtdque

( I ) • Mela defitu orb. Poza antiq. pop. Ht/p, Diodor. lib. 6,

hiblío, Appian. de bello Ibérico.

( 2 ) Florian, lib. 2. ^. 34. ò" /. 3. c^ij, Ximcnes lex\ EiCck'^

fiaB. Fr, Prudenc, ant^ TudenJ. Monte negro hiji. Reg. Hijp.
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Quique fuper Gravios lucetes voluit arenas

lnfern£ populis referens ohlivia Letbes,

E para qne venhamos enconhecimento defte rio Lethes , que
coria pelos Gravios rconuem declarar quaes eraô eftes povos.

Delles fez Reíen ie hum titulo noHv: 2 das antiguidades, e no
primeiro tinha dito , habitarem eftes povos do Douro até o Mi-
nho , e pf>fta que fe chamavao Bracharos , tomando o nome
de Braga cabeça da j>rovincia ; feu antigo nome fora Cronios :

como fe colhia de Mela ^ e Plinia: em cujas licçoensemmen-
dadas fe íubftituio o de Gravios de que ufou Silio nos verfos

allegados , e no livro 3. declarou fer nome corrupto de Gratos

^

que quer dizer Gregos.
Et qms nune Gravios violato fiomme Cr&ium.
Oenea mifere dormis » é^c.

Em Mela , PHnio \ Ptolomeo , è Juftino fe achaó nomes pro-
pios dos lugares, que eftes povos habitavaõ » de q Relende faz

mençaô no primeiro livro , e Floriaõ do Campo fallando da
vinda de Diamedes com as feguintes palavras. Teuero ,jy el ca-

pitan Amphtlova mt>ravan entre las tierras , que fe hacen det/tro

de los rio r , agora llamados Ltmta
, y Mino , y aquiprincipaU

mente pohlo Diomedes atra chiàad aquienpuzo nomhre Tide ,
por

memoria defupadre Tydeo ^ quepermanecia muehos anos en Hef»
panhapopulofa ^y notabei por fer cabeça de los pueblos , y gen-
tes de entre Làmia

, y Mino : los quales pueblos , a caufa de las

poblaciones que Diomedes
, yfus Griegos alli hicieron » fueron

llamados Gratos ^ a quien deji ues anaàiendo algo en el voíablo^

dixeron lospueblos Gravios. A\é aqui Floriaõ com quem con-
corda Sandoval no lugar citado. •

E he coufa commua entre poetas, & hiftoriadores cha-

mar aos Gregos , Graios , cujo nome barbarizado íe mudou em
Gravios como notarão Silio , e Refende nos lugares citados , e
daqui fe dirtvou chamarfe Gaia o Caftello do Porto De nome
appellativo chegou Gravio a fer próprio , porque em hum cip-

po , achado em Cheias a 18. de Março do anno de i6c8. fe li*

aô eftas palavras^ GR A-
( I ) Silitts L tallih. I. ^ 3. Refend. lib, i. ér» 2.

( 2 ) Flurian. lib, 3

.

( 3 ) Stac, l. r. Thebaid. Galiiaõ chronic.de Reyd.Af.En^
riq. c. 2, Conde d, P. tit. de Fedro Ribeiro^
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GRAVIO CIGALO.

REG. .

.

^DIL , .

.

ANN. XXVíIII.
Outro foi adiado em Troya de fronte de Setural, o qual tinha

a íeguinte infcripçaõ.

D. M, S.

.LVC. GR AV. FAB.
ANN. XXXVIII.

H. S. E.

S. T. T. L.

Adeclaraçaô de ambas as pedras lie taõ facil , que naõ
neceífitaõ delia , nem os verfos de Silio para provar

,
que o Le-

thes corria por entre Douro , e Minho , e naõ por Andaluzia.

Alem das obje<;oens com que fe impugna a opinião

centraria tiradas de fuás mefmas allegaçoens , fe prova a n< 'íía

com as conquiftas, que Decio Junio Bruto fez em Portugal ,e
naõ em Andaluzia ; ( como coníla das hiftorias Romana&) fa-

zendo
,
para efte efeito

,
praqade armas a antiga cidade cha-

mada , Moro , fituadanas ribeiras do Tejo : onde agora vemos
asvillasde Tancos , òu Paiaepelle , e cujo nome corrupto
conferva o Caílello de Almourol fabricado* em huma Ilheta

deíle famofo rio, ( como notarão Fr. Bernardo , e Gafpar Efta-

qo ). Fallando deile o declarou Eílrabaõ dizendo, Supra Moro-
vem etlam proligiov eji navigatiq. Brutus cognomento Callatcus

hac vrbe adfadendas excurftones , belUgeravit in Lufitanos^ eos

iidmque expugnavit. Por maneira que foi efta a fronteira em
que Bruto aílentou , e fortificou feu campo, para conquiftar

Luíitanos,eGaUegos»cvjo limite chamou o Geographo termo
da fua pretura , quando diffe Hicigitur praturceBruti termi*

nus eft.

Reprova Reíende , no lugar citado , a verfaò da ^^zX^*

\T2í\ pratura
, proque Bruto veyo a Hefpanha fendo ConfuI

em companhia de P. CorneJio Naíica, que foi chamado Sera-

pio , e repartio campos, aos foldados
, que haviaõ militado

com Viriato ^ nos quaes fundarão Valência , ( como notou
.j. ...;':;

. N ii Sa-!.

(i ) Fr, Bernardo u p. Monarck Gajp. ÈJlac c, 73 . var. an :
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Sabellico,)e entre as viflorias que Fr. Bernardo lhe aííinala na
conquifta

,
que fez defta província até o Occeano , he hnma a

que alcançou da cidade Eburubricio ; em que fundou o templo
de Neptuno de que já trattamos ; e a batallha do rio Távora.
Paulo Orofio conta

,
que de Lufitanos , e Gallegos feus con-

federados matou em huma 50. mil, e captinou íeis mil
,
que foi

a caufa
, porque íelhe attribuio o cognome de Gallaico, tri-

umphando de ambas as naçoens no anno 617, da fundação de
Roma , de que confia pelas taboas capitolinas-, emque fe acha
notado.

D.IVNIVS. M.F.M.N. BRVTVS. CALLAICVS.
ANNO DGXVIÍ. FROCOS. DE LVSITANÉIS.
ET CALLAIGEIS. EX HISPÂNIA VLTE

RIORE.
Guja fignificaçao he í Declo Junio Bruto chamado Gal -

lego filho de Marco ,e neto de Marco no anno de 617. ( fe en-

tende da fundíiçaõ de Roma) Procon fui triumphou dos Lufita-

nos , e Gallegos da Hefpanha ulterior. E nota Refende , que fe

lhe tinha acabado o Confulado , e era Proconful
,
quando che-

gou ao rio Lima proíegulndo íuas viclorias. E có as taboas Ca-
pitolinas ficaõ também convencidos os que torcendo a^verda»

de, querem , que Lúcio Floro fallaíle do Guadalete nas expe-
diçoens de Bruto ,e tranfito do rio Lethes : pois no triumpho
que lhe foi concedido, naó dizem as taboas

, q triumphaíTe dos
Andaluzes fendo os Romanos taô amigos de gloria mundana,
e naó havia o Senado negara Bruto aplauíbs de todas fuás vi-

âorias,

CAPITULO xxn.

Em quefe expUcaS os verfos de Homero^ e t(9caS e:>ccelenãas

fitio de Lisboa , e campos de feu dejirião.

ENtre as mais excellencias
, que o poeta Homero finge do«:

campos Elifio^ , he dizer que nelJes fe pafla huma viéa^

quieta , e focegada , fem haver coufa , que dè cuidado , ou pe-
"_ ^ ^w^ • i\ .^ '.Ã^,t^:-j M^.^^. .í\ A ^s^.-'^.. ;'í na :

(a ) Sabei, lib.^, Eneid.Fr.Bernardo, p. lib^-^capí ri.éM^.^
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na : por fer continua a Primavera cauzada de naõ haver frios

,

neves ,011 tempeftades do Inverno ; porque o Occeano tem.

cuidado de lhes dar alento com fuaviífimos flatos de vento Ze-
phyro tam binigno , e produftivo

,
que os conferva fempre na-

quelle temperamento. Os poetas, e mythologios commenta-
raô de forte os verfos de Homero, quevieraõ a fazer huma
compoíiçaõ de fabulofos difparates.Tibullo diíTe

, que tudo

neftes campos eraô danças , bailes, e muíicas , fentidos mote-

tes , e doces melodias com que as aues formavaõ íuaves palTos

de garganta. Que as íementeiras naõ cultivadas produziaõ Ca-

nella , e outras drogas aromáticas. A terra as odoriferas rezas;

e que o amor provocava os mancebos aoccuparfe em jogos,

epaíTntempos amorofos.

Hk chorei , cantufque vigent:pnjfimquc\'agantes.

Dulcefonant tenui gutture carmen aves.

Fert cafiam non culta feges , tatos que per agros

^

l^loret odoratis terra benigj^a rofis.

At mvenuntferies teneris imniixta puellis

Ludit
,^ 2i£làuepr£lia niifcet amor.

Textor , Mureto , o Conde Natal, e outros efcreveraô

varias ficí^oens deftes campos , e Elian©
, que feus habitadores

naõ tem carne,nem oflbs
,
que impidaõ o fentido do tafto: mas

fomente huma apparencia corpórea
,
que fe move de hum lu-

gar a outros , e que entendem , fallaô , e exercitaõ as mais ac«

çoensque tínhaõ, quando veílidosde corpo mortal, feconfer-

vavaô no mefmo vigor , e idade ; e que aos friiftos
,
que lhes

ferviao de fuftento com fervavaõ as arvores incorruptos contra

as injurias do tempo, moílrando fempre belleza,e fermofura
de que a natureza variou fuás eípecies.

Eftas íícGoens, que òsmithologios eÍGreveraõ dos cam-
pos Elifios

,
quereín alguns moralizar conforme feus intentos

:

porque encarecendolhe 03 antigos flores, rozas
^^^
fuavidade,

tempe-
( i) Tíhid.lih. i.elg. 3.

( 2 ) Textor in oficina verbo ^Elyfium. Anton, Muret lib, y.

i;tfr, LecL Natal. Comes lib, 3. c, 19. mythoK Elianus L 2. var,

hijl.

( 3 ) Villalp, explanar in Ezech: c. 27, Salazar lik i . c. s^
mti^q^Gadit^ir.h^.
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temperamento , frudlos , e ventos ; elles querem , que na Ilha

de Cadiz fe achem todas eftas couías , fendo verdade, (que
naô podem negar ; haverfómentenella algumas vinhas

, e oli-

veiras » e da herva
,
que produz diíTe Eílrabaõ era feca de natu-

reza , ainda , que engordava o gado. E em outro lugar ef-

creve dos moradores deíla Ilha
, que liavitavaõ tam pouca ter-

ra,que com mais razaõ fe podia dizer delles que viviaôno mar,
femgozLiir a fertilidade de outras Ilhas.

Confiderando-fe o que Eílrabaõ diz da de Cadiz acha*
remos

,
que fe naõ podem entender delia os verfos de Ho ne-

ro : porque onde tem acontinua Primavera das flores ? onde o
temperamento falutifero do clima ? onde os ares puros , &tê-
pos brandos ? fendo coufa muy notória

, que nella, e em toda

a coíla do eíheito curfaô ventos levantes que tudo a brazaõ

principalmente no Veraõ: em que os ardores do Sol faõ intol-

Jeraveis quando Lisboa , e feus campos gozaõ tal falubridade,

e futilcza de ares
, que fempre eftaô verdes , e com proprie-

dades que os fazem naõ reconhecer vantajem a nenhuas do
Mundo : aífim pela excellencia do fitio : co1no pelas mais cir-

eunftancias , e defpoíiqoens
, que acreditaõ fuás virtudes oc-

cultas.

De Europa efcrevem alguns geographos , fer femelhã-
te a hum dragaõ ( conforme a fituaçaõ de íuas partes , ) e que
Hefpanha he fua cabeça pondolhe Lisboa no lugar dos olhos

,

de cuja luz naõ íó parriíipac as mais terras de Europa: mas no
effeito , le lhe deve a mefma femelhança porque ( como bem
difcarbóLuis Mendes de Vafconceltos, e Gafpar Barreiros );

aíiim como os olho5 fa''^ genelas dalma
,
por onde tem nuticia

das coufas fenfiveis : aíhm a efta o pulentiílima cidade > ( íitua-

da ond o maio Tejo perdeíeu nome ncOcceano) lhe abre fua

foz apnrta
, porcfue comrnunicou a toda Hefpanha , e Europa,

noticia de tantas couías até noíTos tempos incógnitas , teirdo

por ella conliecimento de provincias, Reinos, naçoens , e pro-

montórios de que fe naõ fabia.

Ariftoteles , GaJeno , Vitravio, e San£to Thomas com
outros philolophos çoncoidaó, qyq huma das.principaeái cou-

fas,

( I ) »y. ThonuMb . 2. de. régim. Princip. ccip% 2. Artfl. l^^po-
lit, Galen. c^ i,de tuendavalitud, Vuruu. lih i . de archit^c^j^ ^.

.
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fas ,

qne fe requerem para fundação de cidades illuftres , he go-

2ar o íitio de ares puros , e delgados para confervacjão da íaude

dos moradores. A forma em qile fe deve confiderar a iubrida-

de dos fitios tocamos no principio deíla obra , e por ficar o de

Lisboa debaixo do Signo de Aries , íer de mais binigno tempe-
ramento

,
que os outros ; a razão he que todas conílelaçoens

celeíles tem virtudes particulares
,
que dominão , e influem

ra^ coufas inferiores, de que íe fegue fer Lisboa mais fa dia,por

cahir debaixo de Signo mas temperado ; e obrar na temperan-

ça a virtude fem repugnância perfeitamente. Os outros Signos

celeftes cauzão todos alguma corrupção ; mas efte as geraço-

çns; e aíTlm como he mais excellente o que gera
,
que o que

corrompe ; fera Aries melhor, que Tauro corrompedor de al-

gumas flores produzidas , e geradas por elle , multiplicando-fe

eíla corrupção pelos outros Signos, afllm como fe vaô apartan-

do de Alies, até que terna a refazer o que elles eflragaraõ.

E fendo coufa certa , que os Signos influem fegundo
íua natureza , e que participa tanto da de Aries, que eicede
as de todo os mais: fe deve inferir por conclufaõ infalível, que
quanto elle os avantaja na virtude, e dignidade (^pois alguns

querem , a tenha de Rey entre os Signos ) tanto excede o fitio

de Lisboa ao de todas as cidades do Mur.do; e aflim como Aries

tem o principado dos mais Signos , ella o deve ter de todas. E
porque fao muitas as razoens com que fe prova efl:a excellencia
remettemos os curioíos ao que a efl:e propofito , efcreveo Luis
Mendes de Vafconfellos

, que o trata com muita eradiçaõ.

E fe he tal (como exprimentamos) a natureza do fitíot

maõ he merior a excellencia do ar, que cobre efle diftridlo,

porque a teria , fontes , e ribeiras reípirao fuavifiimos vapores
amigos de noíía natureza

, que fa^em evidente prova de feu
benigno temperam.ento

, para não haver em Lisboa Verão ri-

gurofo ,uem Inverno aípero como notarão Jorge Braun, e Frã-

cifco Hogemberge. E o Doutor Franciíco de Monçon ( alle-

gando as cauías porque Lisboa fe avantaja á cidade de Hierufa-
lem ) acreícenta , dizer hum Embaixador de Hefpanha. Qut

axid

( I ) "Jorg, Braun ^& Franc, Sogemh. lih 2. civit. tit. Olu
fipo, Monçon c, ^.fpecuh Princip. Cbr* Ludòvic Non in ílifpun^

íap. 3j,
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;

avia corrido la mayorparte de la Cbrijlandad
,j que no avia ejla^

do entierra adonde nofuejfen neceffarlos aforros , ni taffetanes ,

Jlno en Lisboa, Luís Nuíies diíTe delia , ter felicidade de clima
celefte tão admirável, que fazia produzir os campos circiinue-

zinhostodoo género de íementeiras , não fó abundantiíTima-

mamente : mas de rara bondade.

A falubridade dos ares encareceo também Eílrabao

,

quando querendo provar comos verfos de Homero, eítarem
os campos Elifios acrefcentou: Aeris enim falubritas eiregioni

peculiaris ejl
,
quc^ in Occajtim vergens numquam tepore caret.

Como fe diíTera , que a falubridade do ár era mui natural aos
campos de Lisboa , porque toprando de Occidente, nunca ,

carecia de moderação amiga da natureza.

CAPITULO XXVII.

Emquefeprova a amenidade dos campos de Lisboa
^
piaabutt'

dancia de frucíos , ^ mantimentos^

NAó acabaõ poetas, e mythologios de encarecer a Prima
verá continua , que nos Eliíios fe coníerva , e variedade

das flores, que nelles (aõ eternas, com que nos perfuadimos
que Homero , e todos elles fallaraõ dos campos de Lisboa : po-

is quando as outras terás moílraô os íeus áridos, eíecoscom
as rigarofas calmas do Eílio : ou defpojados , e nus com frios ,

neves , e gelos do inverno , os campos de Lisboa conlervaõ
huma perpetua amenidade, veftindo-fe de verde grama hervas

íalutiferas, e variedade dejafmins , Rozas , Violetas ,
junqui-

lhos , Cravos , Goivos , e todas as mais floresique fazem alegre

a Primavera , naõ faltando todos os mezes do anno nas feiras,

^

e porta da Miíericordia em tanta quantidade que parece def-

xnintirem os mefmos tempos fendo excelliva a fiza que delle

fe paga.

Paliando Atheneo Autor Grego da grande fertilidade^

de Lufitania ( citando a polibio ) diíle eílas palavras Vbi Lufi-

tanta jertilitatem {ejl autem régio Iberií^ei quam Hijpaniam
Romani -

( I ) Athen. lib* Z.ci. Dipiofopb.
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Romani appellant ) àeclarat Polybius Megalopolttanux' : ò

oiinuni hominum optimeTtmncrates ^ i^ fcrihit lih/hfjior.-^j^.

quod ibioh optimam aeris temperiem animaliafuntfiecunda at-

que ho ninsf \ nec umquam fruciu? defunt in ea regione , rofa
enim , alb£q-ie vhjl£ qfparagi refque htijujmodi non dejuntper
maiiii temporlsfpaáum ,

quam zrium menjliim. Eftas palavras

de Atheneoapplicou hum Autor noíTo a Lisboa ; fendo que,
ào texto Latiao fe nao collige , fe iànaõ he

, que fe ache no
original Gcegc.

E quando Atheneo o diíTe de Lisboa : foi mal infor-

madí em efcrever , que lhe faltavao flores efp-^cio de três

mezes , achando-fe as Rofas , e Violas
, que aponta nos mais'

rigjrofos do Inverno : mas como elle allega a Polybio
,
que

fendo meítre deScipiaõ Atricano eícreviíi em Roma por in-

formaçoens , he certo que lhe chegariaõ incertas , e diminu-
tas : e como também faltaõ alguns dos livros , que efcreveo,

centre elles o trinta , e quatro de que faz menção Atheneo:
feria poíFivel

, que nella o declaraíTe. Da abundância dos man-
timentos diz elle, que valiaô quafi debalde , particularmen-
te o trigo , cevadi, peixe , vinho , ca<^.i , e gado de toda a

forte, cuja gordura, e grandeza encarece de modo
, que pa-

rece impoífiveU

•Das flores dos noflos campos , advertio o Padre An-
tónio de Vaíconcellos

, que gollando a íuílancia arílíiciofas

abelhas fabricavaõ nos doces favos o mais cheiroío , e fuave
mel de que íe tinha noticia, porque o faziao do fucco mais
aiimofo das Rofas , flor de Laranja

, Jafmins , e mais boninas
de que abunda o dillridlo» de Lisboa , fein ter o fabot do Ale-
crim RoCmacãinho, Murta, Gieítas : Tojos , Tomilhos, e
outros arbuilos fylveftres dos matos , e charnecas da banda
dálem , e outras partes.

ICe argumento evidentiífimo do grande exceíTo com
queoscanpos de Lisboa feavantajaô a todos os do Mundo,
haver nelles ( como notarão Gil G jnçales de Ávila , e Duar-

O te

( I ) Anton. de Soufa Macedo cap. r, exceL 3. de Lisboa^
(X ) Vafconc. in dijcript. Lufit* tit. demele.

(3 ) Gil Gonçalves: de Avih grandezas' de Madrid tit.do

ConfJe Portiig.Duai-teNuneísi doLiaõ na diJcripfaSdePonugal
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te Nunes) mais de fete mil jardins, e quintas de prazer, e
recreaqaõ , eem alguma delias edifícios , pinturas, archite-

fturas taô magnificas, quecuftaraõ mais de doze mil cruza-

dos, e hehuma das fuperfluidades , que os extrangeiros nos
notao : pois havendo muitos moradores , que em Lisboa nao
tem cafa própria em que vivaõ , as tem nas quintas tão gran-

diofas : fervindo-fe delias a maior parte do anno os cazeiros,

que as guardaõ , e huma deílas pudéramos íinalar ,
que cuí-

tando o chaõ dous mil cruzados , chegarão as bemíeitorias

a oitenta mil.

Os jardins fazem efquecer os celebrados Hibleos,

Ideos , ou Penfiles Babilónicos , bofques de Papko , e Gnida
confagrados aos falfos ídolos da gentilidade ; porque nelle^

fe vem todo o anno verdes
,
quantas arvores defpinho a na-

tureza produzio , carregadas de dourados pomos, e doces,

azedos , alguns de grandeza , que fem receo de calumnia ^

fe naô pôde dizer; e quando hunseftao madurosv tem a meí-
ma arvore outros verdes , e flor no Inverno para os tercei-

ros : como os Autores quizcraõ encarecer das plantas dos
campos Eíiíios : dizendo darem três vezes ^ fruâio cada an-
no.

Deftas arvores de efpinho teceo a induílria humana
paredes , ruas , latadas , e pyrammides, naõ penetradas dos
rayosdoSol, porque fervem de dóceis para feus rigores.

Aqui os regalados Jafmins purificão as arvores.As Roí as,Cra«

vos , e outras flores recreaõ , e alegrão os fentidos. O Ale-

crim eílá fempre floridos , ou verde. As Murtas , e Tomi-
lhos contrafazem náos

,
galés,^ gigantes, ferpes, eoutosani-

jnaes. Os Satyros , Faunos , Nimphas, Tritoens, e Seréas

miniftraô agoas puras , e chriftalinas aos tanques, a que fer-

vem de fontes, abortando chuvas, e rocios do Inverno. Aqui
fe disfra^a6 as penhas , e rocas maritimas , e os búzios ,

por-

felanas , rtacares , caracoens , caramujos , e diíFerentes

pedras , formão embrechados de lavores , e dibuxos, em que
a arte vencera a mareria , ainda que fora de ourtj. Aqui os
prados parecem naturaes, alcatifados de flores, e boninas. E
finalmente o que em Florença , Nápoles, Génova, e outras

íamofas Cidades do Mundo fe acha com artificio, de Lisboa,

a cada
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a cada pafTo he natural. Notou o Doutor Francifco de Mon-
çon no lugar citado

,
que entre as mais calidades ,

que deve
ter huma Cidade para realçar fua nobreza he , íer deieitofa, e
com algum modo de recreação , para alivio dos mor;idores \

eíle foi o intento de Salamac) o mandar fazer aquella famoía
cafa chamada falto doLibano , com tantos géneros de paffa-

tempos, e Betfagò em Jerufalem regada com as agoas do Ge-
dron ; para reíidencia dos Sacerdotes. O orto de Gethfema-
ni , e outras que não tinhão comparação com as de Lisboa:

porqae as cinco legoas que ha delia até Sintra caminhando
por Oeiras, ou Bemfica , e peias eftradas de Alvalade , Sa-

cavém , NoíTa Senhora da Luz , Enxobregas , e outras mui-
tas ; tudo fao jardins quintas , e lugares , que parecem arra-

baldes de Lisboa j íempre efmaltados de flores ^ e boninas,

que a terra produz fem arte de agricultura defmeatindoo
difticho de Ovidio.

Fertilis ajjiduo , Ji non renovetur aratto.

Non niji cumfpinh gérmen habetur ager.

Das tenras hervinhas
,
que o gado pafta todo o anno

nos verdes campos de Lisboa > fe gera o leite com que fe fa-

zem tantos quejos, manteigas reqaeijoeas , e natas , que to-

dos os dias fe vendem pelas ruas ; como todos exprimentáo;
e foi a caufa de dizer com muita razáo o Doutor Monçon no
lugar citado, que parecia, que a terra de Lisboa manava lei*

te: exceliencia, que a divina Efcriptura notou da de pro-

miflaõ.

Da abundância , e variedade dos fruílos de Lisboa,

e feu termo he arguaiento o cjue eícreve u meimo Autor di-

zendo
, que lhe moftrara huma peíToa principal hum pomar

feu, em qne tinha fetenta e duas caílas de Pereiras diííeren-

tes , e não pareção muitas : pois a cada paíTo eneontramos
tantas, que lhe naô fabemos os nomes, e efcrevem o Padre
António , e Luiz Mendes de Vafconcellos

, que íó a íiza da

O ii frada

( I ) Ovid, líb, i, de triftib.

( 2 ) Anton. FqfcmJe mont, mmi 4. Luiz Mendes in dia-

iogifitu Oliftpo.
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fruda deCollares importa hum conto , que faõ de principal

vinte finco mil cruzados, não entrando nellcs a que vem
para os Mofteiros , e cafas particulares, que fe pagara direi-

tos forâo outros tantos i porque anno que ha muita frufla

entrão em Lisboa vinte mil cargas dáquella Villa.e a eíle ref-

peito fe pode confiderar a que entrará nella de outras partes»

He também prova da grande excellencia defta terra

admittir por natural os enxertos > que lhe trazem de outras^

muitos dos quaes dão nella mais faborofos frutos , que nas

próprias , como fe exprimenta nas larangeiras da China, e tal

he a fertilidade de Lisboa » o^^ em partes onde a torra he
mais tépida dão algumas arvores íegundo frufto noOtono, e

em todo o anno naõ faltão favas , chicorias, alfaces, e outras

hortaliças de regadio. As carnes, aves domeíticas, e do cam-
po i.todo género de caça , principalmente coelhos , e perdi-

goens da termo , faô os melhores na grandeza , fabor , e hu-^

trimento ^ que todos os do Mundo, e do mefmo modo o tri-

go, e mais fenleiítes,

CAPITULO XXVIIL

Apologética em àefenfaÔâas agoas de Lisboa , eproprieda^

àes occultasàe algumas:

HUma das coufas principaes , que encarecerão os Au-
tores dos campos Elifios, foi as aguas puras , delgadas^

e chryftallinas que de rizonhas fontes fe dirivavaõ os ci^m-

pos , regando nelles as arvores , e plantas, que os adornavão
eom as quaes fe confervavaõ verdes, e a legres. Entre os mais

requi fitos
, que fazem nobre o fitio da Cidade , he que feja

em parte abundante de agua fuave , delgada , e fria de natu-

reza : porque a experiência rrcftra os damnos, que as grofas

fazem nos corpos humanos^ fendo caufa de varias enterniida-

des. Toda eôa abundai) cia , e mais qualidades fe achaõ nas

fontes
, que tem o diflriâo de Lisbo? , e graciofas ribeiras de

chryítallinas aguas que regâo muitos lugares de feus cam-
pos. Eha-

( I ) Coesiàe Situ QUfipJLudov. Non. in Bif^m,
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E havendo de confiderar eíla Cidade com agrando

povoac^âo, que tem não podemos negar, que he falta de agua,

mas fe lhe confiderar-nnos o riti(),que tir ten pcs r.ntipcs cc-

cupava , ( conforme ao qye delia eícreveiãc Dan ião de

Xjoes' , Luiz Nunes , e <3utrò^) tinha entáo listoa agua baf-

tante p^ta íi ; e repartir com outras.

Fçi o fitio antigo defta Cidade o alto do Caftello , e

decendo delle pela porta de Alfofa até a do Ferro , e delia á

Mifeticordia voltava ao longo do mar , e do chafariz dtl-Rey

fubia ao arco de S. Pedro,e delle até a porta do Sol, e acabava

no mefmo Caftello, como parece dos antigos muros j de ma*
neira ,que as fontes , que hoje cham;amos do chafariz íicavãc

dentro da Cidade , e tão perto delia as das portas de Alfama^

que he agua de huma mefma Cidade, e de que commiUfnmen-
te fe provê quaíi toda ella , excepto os que morão nos bair-

ros de S. Roque, Mocambo , Efperanqa, S. Jofeph , e outrcf^

que uíaõ algumas aguas de bons poços, e da fonte do Recio
peía^ muita diífancia que ha delles ao chafariz.

A falta de boas agoas , que tem Lisboa na6 he por dei-

xar de as haver excellentiííimas em feu diílrido : comp a da
Pimenteira > Orta Navia , bica do i^apato, fonte Santa , do
Maricha) , Campolide , Andalus , e Arroyos ve as de Fanhoens,
e Belías : copioliflimas em cantidade , e rara em bondade , que
algum tempo procurou o Senado da Camará trazer a efta ci-

dade,e tendo juntos para a fabrica do^ aqueduflos m.ais de íeis

cêtos mil cruzados fe gaílâraonas grandiofas feftas, nunca vif-

to recebimento , e triumpho ; com que entrou nella elRey D.
Felippe terceiro de Caftella quando poffuhia efte Reyno , fem
que do empenho em que ficou Lisboa , fua nobreza , e povo,
alcançafíe remuneração ;^impofiblitandoíe as rendas da Cida-
de para deixar de fazer as rbras publicas das fontes , com que
muito mais fe ennobrecera íua grandeza.

Com femelhantes edifícios publicc s fe ennobrecem
muito as cidades principaes , e toi a cauía porque os de Nico-
media gaftaraõ grandes thifouros em hum aqueduflo ( com o
efcreve Plinio o menor jque naõ teve comparação com os Ro-

m aros

,

( I ) Plin lib, T o.€pift,^6. Rojlntts Ith, i.c. HMntiqPom. Marliã'^

nus.Tõ^ogr^ RomSib,^s.%i.Claudàn.Panegyr. 6 ConfulMonorL
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,

maaos , dos quaeí? notou Joaô Rofmo, e Bertholameu Mdrlía-
no, que contentando-fe os primeiros 441. annosda fundação
da fua cidade com a agoa, que do rio Tibre de algumas fon-

tes , e poços levavaõ a ella i creceo tanto a povoação
,
que

("entindo â falta de mais cantidadejfabricaraô os famoíosaqux*
duálos que o meímo Marliano encaiece no lugar citado , é
com grandes Hyperboles , os poetas Glaudiano, Sidónio Apo-
Ilinar , e Cláudio Rutilio no itenerario de Roma : fendo Âp-
pio Cláudio o primeiro, que os começoa , e os Emperado-
res Caligula , Cláudio, Nerua , e outros, o continua*
rao tanto , que efcrevendo Júlio Frontinio dous livros de nove
grandioíos aqua^dudtos , que havia em feu tempo : quando ef-

creveo Sexto RuíFo te tinhaó aumentado a 19. comoelle meí-
mo relata : com que veyo a íer tanta a bundancia de agoa em
Roma , que alem das fontes publicas , rara era a caza partica-

lar, que naõ tiveíTe diftribuida pellos Cenfores , e Edijs que
ordenavaõ eftatutos, e ieys publicas para caftigo dostransgref-

fores , como largamente trattaraó Jorge Fabrício , e Jufto Li-

pfio.

Encareceo Plinio muito a agoa que vinha a Roma da
fonte Mareia , e Vitruvio a das fontes Gamêhas

,
porque na-

ciaó quentes , e eraô faborofas no gofto , fendo por eíla ca ufa

muito fadias , eproveitoía para confervar íaude. E poíto que
Luiz mendes de Vafconcel los queira , que poreftas propiie-

dades tenha agoa do chafariz del-Rey as mefmas calidades

;

a experiência moílra ,
que fendo fuave no goílo , o naõ he

nos effeitos
,
porque lhe attribuem os médicos a deítempe-

rança de fígado , que muitas peíloas padecem : e de que pro-

cedem varias enfermidades , a razão dizem fer, porque def-

pois de feu nacimento paffa por terá falitrada de que partici-

pa a quentura com que faz os danos que feexprimentaó, fen-

do em fua origem excellentiílima , para , e delgada : o que
conferva ainda com a má calidade

,
pois pezada com outras ti-

das

( I ) Sidon, caynu 22. Clauà, RutiL lib. i . iti> ner Rom. luL

fron tin. lib, de aqu^duc.

( ^ ) Georg. Fabric. in Roma JuJl.Lipf. lib, 3 ^cap. 1 1 . magn^
Roman.

(3) Plin.lib. 3i.r, 3.
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1

das em grande opinião, fe lhes avantaja nomenor pezo.

Tem eíla agoa do chafaris algumas propriedades ocul-

tas ,
que com granxíe obfervaçaõ notou o mefmo Autor ; híia

delias he prefervar dos catarros ; e ferraqoens do peito que
caufaõ outras , naô fazendo abalo nos faraíleiros

,
que vindo

a Lisboa a bebem logo : íendo pelo contrario em outras mui-

to approvadas : as qunes bebidas j^or quem as naõ cuftuma ,

lhe fazem eífeitos contrariou aos das agoas de fuás pátrias Té
mais a do chafariz huma calidade maravilhofa , c he íer cauza

das boas vozes dos muficos naturaes de Lisboa , ou que nella

morarão, que tanto luílraõ em fua RealCapella, e na áz Cor*

te de Madrid , Conuentos , e Igrejas Cathedraes defte Rey
no, e do de Caítella: excejlencia que também fe acha nas mu-
lheres : cuja femenina vós enleva os íentidos , como fe expri-

menta ouvindo cantar asReligiofas dos Morteiros defta cida-

de : em que mais parece fe ouvem choros de Anjos
, que vo-

zes humanas.
Arazao defta excellencia he , porque naõ fendo a agoa

do chafariz quente , nem fria : mas de tépido , e fuave tempe-
ramento , conferva os peitos de modo

, que fe organizaõ ai^

vozes com tanta melodia , e graça natural de brandos paíTos

de graganta , que por elles faõ conhecidos os muficos de Lis-

boa entve todos os do mundo
,
porque na gala , e ar os avanta-

jaõ com notauel excelTo. Eíla pode fer a caufa principal , de
encarecerem todos os m.ytahologiosas muricas,articuladas vo-
zes, fuaviílimos cantos eos campos EJifios: ondedilTe Ovidio,
que ellavaõ Orpheo , Arion , Eunomio Locrenfe, Sterficoro^

e Teyo Ana creonte muficos excellentiílimos , e inventores
de vários inílrumentos.

Tem mais outra propriedade occculta a agca do cha-
faris que he confejvar os roftos da? mulheres

,
que com eJla

fe lavaõ , em huma alvura engra<^ada , e cór natural tam en
camada, que naõ neceííita de unturas, nem confeiçcens , com
que ellasse envelhecem antes de tempo í o que fe ve clara-

mente na vanrajem que as de Alfama levaõ as dos outros bair-

ros no caraõ roílo mimofo , e cor que logo fç conhece por
natural , e íe baftara iílo por deíengano ás que as uzaõ poíli-

( I ) Muret. /. y. ca^, i, var, kctu Ovid. lib, 1 1, metam^
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ças , na5 fora pequeno o fruíl:A3 , que fe tirara de lér erte para*

grapho , h«-ivendo quem lho recitaíTe. ::

Temos taííibem em Lisboa encuberto hum. thiaouro
do agua falutifera , em que o Senado delia devia reparar, pa-
ra fe aproveitarem delie os que ategora o naó defcobriraô;

efte he hum banho de agua quente
, que eftá em huma alca-

çaria de Alfa ma nas cafas de Francifco Eftudenduli
, que foi

mercador Veneziaao , junto ao arco da Itvagem : e he certoi^

que fe ufaíVem defté banha : como das Caldas , fe exprimea-
tariao taô bons , effeitos : porque eílas em nada lhe fáo infe-

riores , nem as de Lanhoens, e Monchique : como experimé-
tarão muicas peíTo^s pobres , que fe aproveirarão das noíTas

farando brevemente.
He eíla agua menos quente

,
que a das Caldas , e por

efta razão , mais a propofito para os achaques, a que fe appli-

cão banhos de agua doce : mas tem tão baítante quentura na-

tural , que fe benedciáo coii ella as pelles , fem ufar fogo de
lenha ,

porque a agua íupcr fua fortaleza , e aluga feu dono a-

quella propriedade por cen mil reis todos os aanos. E mayor
fora a quentura , fe ufaráo da agua em fua fonte , e naciíaen-f

tp, que difta algum elpacio , e por canos fe diriva aos tanques

em que pellão os couros. A nuita negligencia noila faz , que
deixemos de aproveitamos dos remédios naturaes > que Deos
Noffo Senhor deixou nas aguas , plantas ,e pedras : fogeican-

donos as fentenqas , e medicamentos dos que nos matáo fe n
pena , como exclamava Phtâo.

Da agua do chafariz dos cavallos da rua nova
,
pode-

mos dizer ( com razáo ) mais propriedades que de todas as

outras de Lisboa, porque lavando com ella os olhos doentes,

colhida da antes que faya o Sol , faz eíFeitos milagrofos ordi*

nariarrente , como exprim*então os que delia fe aproveitâo , e

de que me vali com maravilhofos íucceíTos , e he certo , que

delia ufarão todos os que padecem efte mal , não fe puferão

a perigo de cegar com outras aguas , e medicinas , que todas

a os oiiios fão moleftas. Também tem efta falutifera agua pro-

priedade occij^lta de engordar as cavalgaduras que delia bebem
em breve tempo * como moilraa experiência , e quando elU

faz

( I ) Flato in Criton^
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faz tam conhecidos efFeitos nosânimaes : os fizera nos corpos
humanos, fe abeberão em íiía fonte. A da' Pipa aproveita
muito aos que padecem mal de pedra. A da Pimenteira , po-
^os do Boratem , de Dom Nunalures, e Dona Guiomar a S.

Bento
, para os achacofos do rtgado ; e não ha agua em Lisboa,

que não tenha alguma virtude occulta , a qual ignoramos por
nolla negligencia , e falta de experiências.

C A P í t" tJ L o XXIX.

Em quefedefcreve Lisboa
, fazendo hum breve epilogo de

fuás coufas*

NO primeiro capitulo defcrevemos o íitio de Lisboa com
_ termos geographicos , guardando para a fegunda parte
defta hiftoria tratar fuás grandezas por menor , e por eftíir (!•

tuada no lugar em que os antigos imaginarão os campos Eli-

fios : nos pareceo fazer hum breve epilogo delias , que fera

pintura de morta cor até que com mais vivos matizes poíla

realçar íua magnificência, por íatisfazer aos reparos dos que
naô achando faltas na qualidade, efuflancia das coufas , as

confijeraõ nas circunílancias menos neceíTarias. Bem quize-
ramos yer aos que fazem femelhantes cenfuras o caftigo de
tomar a pena , e exporfe ao exame rigorofo de hum necio
prefumido , ou de hum Leitor mat intencionado • mas o zel-

io de dar a conhecer aos Eftrangeiros
,
qual foi Lisboa nos

tempos antigos, qual he no prezente , obriga a remar contra ,

a corrente , defeílimando os disfavcres com que a defgraça
dos tempos tratou todos os que neíte Reyno íe aplicarão a to-

do o género de letras humanas.
Encarecerão Platão ,-e Ariftoteles feú difcipulo o

amor natural
, que todos tem a fuás pátrias porpequenas, e

miferaveis que fejao , dando para iíibditfei entes razoens,
eatre as quaes me contenta mais a de Séneca , porque o afí*e-

fto
, que cada hum lho teni^nãí;) procede da grandeza do la-

gar em que naceo : mas de haver^^nacido nelle. A differen<^a,

> ^r .é.r. À\^.u '::^ A, ,f AVVV4 .^^-^k "^^^ . . W^ ^^\: que

( I ) Plato in Timeo, Arifiot. lib. 4. pli/ic. SeneuepiJiMj. v
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que, ha de nacei* no que he humilde, ou Cidade illuílre,

encareceo Platão referido por Fr Hedlor Pinto dizendo, que
dava a Deos muitas graças , porque o fizera natural de Athe-
nas , huma das mais celebres de íeu tempo,

Comefta confideraqaõ aconcelha Franciíco Patrício^

que fe paffem a viver a ellas os que quizerem fer honrados, e
nobres , porque reduzidos á humildade de huma terra pobre,

fe acanha5 os eí piritus , e entorpecem as acçoens j e muitos
Romanos Carthaginefes ^ e Lac^demoaios carecerão da glo-

ria de íuas virtudes , fe náõ fora theatro delias a fama» e eí-

plendor de íua pátria*.

Se os grandes Philofophos y e políticos dão eftes do-
cumentos para acreditar fe cada hum com a nobreza da terra

em que naceo. (^le jaílancia ? que vamgloria ? que impuHos
ambiciofos de fama .'^ que eí piritus altivos , não incitarão os
ânimos dos naturaes de Lisboa a em prezas grandes , cfFeitos-

heroicos , acçoens , que não defmintaõ tão illuílre natureza»
e para que naõ ignorem os eílrangeicos as grandezas deíla in-

figne Cidade lhe faremos delia huma breve dcfcripçaõ. .>^

Fm quatro cousas ditTeraa Vitru^ io , e Santo Titã-
mas

, que confiflia ter fa^moía huma Cidade
,
que faõ fer fér-

til i fadia ^ fermoía y e forte. De fertilidade , e abundância tè-

«íos; dilto o bafrante, para vir emconhecimento das grande-
zas de Lisboa: fó faltou acrecentar, que de viricotntai ^ '^ nova
FregueziavS,que tem o termo de Lisboa com ticze mil quatro
íentos e tantos fí^gos,he tanta a quantidade de fruta de pívidei

e caroço, horta liças,vinho, azeite,trigo, paõ amafado» e outra?

coutas net.eíraria>s para a vida humana, que entra em Li si)oa
pelas quatro portas principaes, que tem , que hum dia por
©utfo íe cootaõ mais de quatro ndi, e féis centas cargas de ca-

valgaduras., fem grande quamidade,.quefe trazem á cabeça-

E peliffvgrande eommodidade
, que Lisboa .tem de í er

provida pelotio , lhe entra inrinita numero das confasTefe
ridas em maisí.iie.novje. centos, barcos grandes^ e pequenos,,

• ( i; ) Pn\Meã(yrBmta\^ pidiçlo^ l^i&a!^^.
. k 2%^>£^à7ic:.Batrk:.d^ h. . . ./. .

\

( 3 ) f^i^tiu., líb.. u.de arcRit. cap. 4. S.Tkcnu lib.i,c, 2. d&
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que tem as Villas,e Lugares de Ribatejo, e Bandadalem, que
continuamente lhas eílaô conduzindo. Reprovava Alex;^ndre

ao Vhiiofofo Xenocrates peritiíiimo arquitetío fazer elleiqão

de hum monte alto. para fundar huma Cidade , porque naô ti-

HÍki campos abundantes
,
que a pudeíTem baftecer do necef-

Cario para a vida humana : os de Lisboa., eliziras do Tejo , a

provem de forte que a fazem digna defer cabeça , e raetropo-

li de hum grande Império.
-j'[; ' Muito pudéra-mos dizer da fertilidade, e abundância

de Lisboa ,' ja provando com a experiência ordinária , ja CQm
o que ercreveraó noíTos Autores , que tudo foi pouco 9 valer-

nos emos do Doutor Franeiícu de Monçon , que eia Gafteiha?

no , e ppr fua virtude , e letras menos fufpeitofo para aoíTas

coufas. Compara elle a fertitidade de Lisboa á da terra de pro-

miíláõ ( como ja temos ditto ) porque íe pôde dizer ( cura

jaíla razaõ ) manar leite pelo muito que todos os dias do aw -

no , manteiga ,' quejos , e natas íeicndempeks ruas; e naa
felè^ que outra Cidade do Mundo tenha tal abundância , e
vam poucas, que tenhão tanto, e bom azeite por eilarem
feus contornos todos povoados de Olivaes.

' 3 •€) paò de feus liniitCb he o uielhor do Mundo , as cau-

nes , perdizes , e caça levão muita vantajèm em fabor
,
graa^

deza , e nuitiimento a toda a queíe comeem outras partes. As
fiuílas a&mais diverfas , e melhores de Heípanha , e de outras

Províncias , e ha enxerifís qUedão três caíias differentes. Di2
o .rieímo Autor

, que hum Prelado curiofo quiz íaber quan-
tai, alfaces íe gaííavao cada dia em Lisboa^ =e ache u que hum
por outro craõ 'CíncueQtíí mil' em íeis mozes , e outras tantas

ciiicpreas cada mm dos dia*? dos outros íeis mezes
j.-'.i ..rM':iriafe tâifíbèm a teTt1Udade,e abundância de Lisboa,^

quíWisio^ideUanã©' tinha íahido tanta gente /gaitar huraiannd
por outro no avjouge publico, cento , e cincoenta mil cabe*
qzii de>gadj(5 de toda a^ íorte , fem o muito qtie fe vende na Ri-
beira ^ è niiTíií rí43S íiíoíít;lrosv e caías-parti calares ,

que tudo
argue* numero' exceí{iv<^ ^A -ííí i-- ),;, ,..,

^rr.Vi.i^Q^ diremos do iiiíirtito numero de peícado , que
provêm \a Lisboa òs barcos de Setuval, Sezimbra Càfcâejí>
wii^pt.bfi;- p ii Peuidie,
(i) ,MmfmeJ^^joJsí Príncipe, <:aj}^



1 1 6 Livro I. dafundação ^ antiguidades y

Keniche, Sines , Sacavém , Alhandra , eVillafrança ^ e os do
niefmo porto de Lisboa , e Ribatejo que excede todo encare-

cimento , e o fabor , e regalo dos lingoados , Salmonetes , e
prezadas Azevias, que em outro nenhum porto fe rnatáo, fe-

não no rio de Lisboa. A quantidade de Lamprêas, e Sáveis do
Tejo , a de peixe falgado , que todos os annos lhe vem de
fora em navios eltrangeiros , enaturaes a expeticncia o moftra
não necefUta de maior prova.

Ser fádia huma Cidade era o fegundo requifito, que a

faz famofa, e foi fempre a primeira coufa, que obfervarão
os fundadores, e querendo provar o Doutor Monçonaex-
ceUencia com que Lisboa fazia niílo vanta>em a Hieruíalem
diz , que eíla íe fundou debaixo do terceiro clima , que a faz

fer muito quente de VeraÕ , e fria no Inverno > naô tendo
ventos

, que a refrefquem em tempo de calores , nem vapo-
res do mar que lhe reprimaõ os frios , de que procede ter

huns, e outros infufriveis : o que naobá em Lisboa, que he
huma das temperadas terras áo Mundo porcahir debaixo do
quinto cHmay e principio do fexto, não liie confentiqdGLOS

vapores do mat aviuellas deílemperadas impreíToens.

Olha o íitio de Lisboa para o Levante ^ e Meyodia^
fendo lavado do Sol logo que nace , e lhe gaíla , e adelgaça,

as liuííiidades \ e vapores que íe levantão do rio
,
purificando

os ares de forte, que fempre he íádia no Veraô, quando
Roma , Madrid, Sevilha, e outras grandes povoaqoens , íe

abrazao com calmas , cauzando varias enfermidades , de que
a de Lisboa eílá'Uvre, é fó nella íaó perigoías, quando os Nor-
deites çuiiuõ no inverno. He também prova da falubridade

de Lisboa naô fiazerem âbalo fuás frudas, mantlmeDtos,aguas,

^.aresaos naíurajçs^^ de outras terras que vem a eilat fendo que
por qualquer caiáfa deitas , fe eftraga a faude , e corrompe o
tangue aos que mudciô de natural.

A fertnofura , e mageítadade de, Lisboa coníifte em
muitas couf^^vjUíí a fazem famola , eíta foi a caufa de llie cha-
marem alguns Autores hum Reyno de poríi. Sobre a figu^ra

de terreno , .qut' oeupaõ feus edifícios ha variedade entre os

^fcilQfes „ que delia eícreveraõ : porque fendo fua primeira

\. ívr. :i fundação
^

( I ) Duarte, Nunez cap^ 2 . da dijcrtpfaõ de Portugal*
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fuodaqão do iponte do Gaílellp ate omajr, como a defcreve

Damião de Góes em trattado particular , e parece de feus an-?

tigos , e fortes muros , com algumas poucas caías mais que lhe

ferviaõ de burgo : íe foi alargando a povoa<^a5 de forte , <)ue

aa fegunda cerca, que lhe mandou fazer ElRey Dom Fernan-

do , comprehendiaja tantos arrabaldes , que erahuma gran-

de Cidade , ejhote faõ tão dilatados , que vem a íer muitas

Cidades juntas-

No tratado ; que Luiz Nunez fez de Lisboa, que an-

da na Hefpanha illuftrada , affirma eftar fundada em cinco ol-

heiros, e não devia faz-er bem fuás divifoens; porque até na

grandeza de incluir lete montes , íe quiz parecer com Roma»
ijuando não cabend'o; nella feus moradores, a defcarregavao

os Cenfores, e Ediis ,' dos menos adlos para os encargos da

Republica , de que mandavão fundar colónias nas Provincias

qu^ lhe eraõ fujeitasÁ_.

He o ptimeií© deftes montes o da fundaqão antiga,

que começando no alto do Caftello decia pela porta de Alfo-

la até a du Ferro , e continuava delia pela do Mar a ribeira do
Rio por ondecorria ao arco do SaÔ Pedro , efubia á do Sol

fechando no'mefmoXaftello ;fitio fortiflimo por natureza, e
fabrica de muros , em que desfez maisainduftria, a trabalho

hufrjario , qtre a injuria do tempo ; fucedeiída defpois o mef-
mp: aos legundos muros, aqiie o poder, ou intelligencia íe

atreverão , e nlò as, armas iniíBigas devendo ter o tranfito li-^

"vre para qualquer ocuirenciá do tempo.
Começa, oJegundo monte na porta do Sol, e pelo

arco de Saô Pedro íe dilata pelas portas de Alfama até o Caiz
de cravaô , caiDQpQ dte Santa Clara , Villa Gallega , NoíTaS^da
Gtàça , e peto poíligo de Santo André acaba a circunferên-

cia , incluindo todo o bairro de Alfama i que íaz a parte Ori-
ental da Cidade.

O terceiro monte fe começa a levantar do pé da Pada-
liâ , e continua a calçada de Saõ Crefpim ao pé doCaftello

,

que vai rodeando até o poAigo de Santo André, e pela calça-

da delle , défle áruâ dos cavalleiros , e pelas portas da Mou-
raria

( I ) DamaÕdè Goesdofttioie Lisboa.

( 2 ) Litdov.Nm. in HiJ^.
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raria, Santa Jafta, S.Nicoláo v''Cóncèi<^ão.y -acaba eftapartel

da Cidade «o ponto em que cameçou, -

O quarto moate tem feu principio paffando as portas
da Mouraria, e pela rua dos cavalleiros dá volta pelas Olarias,

pé de NoíTa Senhora do Monte , chega aos Anjos, 'ièipétarusi

direita ^ e Boifermofo, acaba iias mefmas portaç^da Mouraria :

ondejo quinto moníie fedividèídoqjiiartoxiôftitianl raile de
hortas ; cuja frefcura , e amenidade he penetrada com a pure-
za dos ares, que por elle íe communicaõ -á Cidade prolon-
gando fe até o campo de Santa Barbara , e voltando aos Ca-
puchos de Sanço António ac^a em Santa Mai-tha, e pela rua
difeità de S. Joíeph ; j>i^\nhQ\diá2L , e portas de Satuo^ Antadi
acaba de ferrar eíia circunferência na da Mouraria em que lhe
démos^ principio, incluindo o válle da Annunciada de igoal
freicura , e ares íádios, que o da Mouraria. r -^

Comera o fexto monte da parte Occidental, maior que
jqajalquer .dos outros , em povoação^; e bons editicios, na pra-

^a do Rocio , e fubindo a S. Roque ^ e Moinho do vento bai-

xa pelos.Gardaés aos Moilèiros de.NoíTaiSenhofa dejefus, e
S. Bento, do qual corra i boa vifta., epor todâíâ 'ribeifa da
Mar volta peia .Tonelai ia , Calcetaria ruados Ourives , GâU
deitaria ,..e acaba no Rocio onde comeqou. > •- - ^ >->

O fetiiiK) .in ante começa inoíoiteiti^díBoá^iviítaié í^^

S. Bento ,èMec^ínbQ.chqgaat4AIcantdfaDotó;aado pena^n-
te fobre<^ Mar acabar iia:ii\eí«mdfBoa.viib. Eíitre eíles mon-
tes fe entendem alguns Kalies^ de queo maiortem maitáifMr-

te da povoação da Cidade , começandonio Má-r^V<'eiiéabando

na Mouraria', donde elle chegava em rempos antigos, e pmi*
cofe foi recolbeindo ao porto principal do fio^dandu iu-gár pa«

ra que ha planície que déíaguoui^fefundaííèm tábaobroSj^tíídP

iodos os da Cidade fe eílendem por efpaeiô 'deíd^ír

]egoas Cujas extremidades faô Belém v^^^S/rBento^de F/ixobre-

ga^y '2 que fealargaõ os uJtimos arrabaldes, algunsi';dos ^qqaesí

fe^prçlongão peiv lertáo.entce qmntas , hortas , Jtír.i|br>iift};^ í\uq

cprhpçíí/rjí> J>Á-'i iííimos j p>iaes. ^ je ainda que»do ?altò Ho .Cáltóll^)

ij^tu ,vi ido da bàndadalem , íe deícobre muita parte de Lisboa

fc pudera verfe toda , fóràhuma das aprazíveis viítas dó Mun-
.do
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ál) ;(a qual tecn oiillp dè Piénlva de França, e Moinho do ventcrj

que g.ozanda de:n?ar,.e terna:, recreatua variedade, dilarando-

fe as efpecies vifivasa remotos Orizontes ) mas o? montes , e

vâll-es com que fe divide enccbr-ejTi muita parte delia'*, e não
parece muito mayor do quehe por eílar nnii junta , e apinha-

da ;: é ferém..áís^itti2«,cflii€ítaf,<e. muitas caías de dous até Cm"

co,,ieíeis.rpbT4xkíSJ .Qirapcío/0-l>ctJjtor Monx^c^n efcreveo de

áé:Iisboaídiíle queiíoJPariz, e Confíantinopla tinhã(- Ci;mpa-

r«qaõ còm.'.ella ; mas çomeíla: diíFcrença que Pariz tem ruas

taó. largas, éeípaçoíás, que cabem em algumas oito , e íeis

coches emparelhados., e osfjardins, e palácios de ftnh res ^

eccupaõ anuita terrá:le poLefi^at-bem aíTentada parece maior,

e.tudoúí^afalta-a Lisi?)ííá. :Ai vhiu/.l xb roo"! n''3 ri

.: : Ha- neAa: gi ande povoação ^ i8>i00. '^rzinfios r o nu-
merorda geflte diz Duartre Nuneá ào Liaõ ^ que nunca fe pô-
de ajuftar ; os mais curioíos lhe dao oito centas mil peíToas;

hoje mui diminuída efta quaíitidf^de com as muitas ^ que os

annos antea€;dent'e& áâclamacão dei Rey nofíb Senhw fahirão

dcfíe Rey cò paru o de; CaôeHá , e outras* paiítes. Deve eonli-

dérar-fe o:gíaude. aumenta em que fempre foi efta Cidade j

pois efeeMíindo-.CShrrílíiVflo Rodriguez de Oliveira , Guarda
roupa, ijd.oArccfciípíi Dom. Fernando ..de Vsfccncellos , hum
frattaíío de.fuas: grandezas nso anno de nil e quinhentosecin-
coenta.c hw^ di^-^^iÇjiiíe-ítiriètiSvLisboa Daquelle terbpo dez mil
eafas ^ dtzoito mil vizinhos fem a genjtei/que íeguia a Corte^
€ hclles] cem iuil almas em que entrava6 tnove mil efcia-

vos.

, Daí]uei]e íenapo até o prezente íe dilatou apovcaqaô
tudo o que ha de muros 2 fora

, qioie he muito mais do que fica

éèiles para dentro , é cada. dia>fe*.vae alargarído v ao contrario
áe outras grandes Cidades do Mundo

^
que a variedade de íti-

ceíToSvmudan(^as doiempo-, e domínio de (iiíferentes Senho-
res , abateo fuas grandezas-, Eílas fe efperaô ver refiituidas a

Lisboa GomaEôenciaxie fua Corte antiga ^que lhe faltou, em
quanto a fenhorearaõ Reys Fíirageiros.

i^ ^?/, Pela rieligeBciaique fez hum moderno , íe acha , que
tiiiha Lisboahaverá vinte annos perto de cento , e vinte mil al-

snas dfi comunhão ;-en|reeilas dezanove milcfficiaes mecha-
nicos
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nicos de'tòdos os ofEcios ,. e mais' dé. doze «nil ínul^íieres (\aé*

ganhaó fua vida em diíFeirentes ocapa(^oenSy efahindo de Lis«>

boa todos os annos mais de oitomil homês para as conquiílas^
defte Reino , e morrendo hum anno por outro finco niil pef-
íoas , nao fe reparava nefta falta.

Tinha Lisboa no tempo que efcreveo Ghriflovaa Ro-
driguez , trezentas ; e vintoito ruas, 104. traveias, loitenta,e
nove becos , feíénta , e dòu pdftos , três mil , e cem pafTos de
comprido , e mil equinhentos de largo

,
porque lhèi«aô conta*-

vaõmais, que os edifícios incluidos de murosa dentro: cuja
cerca tem fete mil paíTos

,
que he huma legoa , e três quartos

de QUtra, c o âmbito que lhe dá- Luiz Nunes tòmancioo de
Duarte Nunes., Tem da banda do Mar vinte duas portas d»
terra dezaféis , e por tddo 6 muro ÍJetenta , e íetje rorres.

Gonfta toda eíla grade pavoa^aõ de quarcnta,e huma
freguezias

,
que entaõ as de S. Lourenço de Carnide, N. Se-

nhora dos Óiivaes ,e da Ajuda, e os Reys de Alualade, as qua-
es tem ha mais de 300. Clérigos para feu ferviço , fem obriga-

ção de Igreja ; e refidentes wà Gòrte a féus negócios mais de
mil ; e perto de três mil ^ e quatro centos írmaons: ,do SantiG*

fimo Sacramento, de que algumas Irmandades tem mais de vin-

te milcruzados de fábrica de.prata, ornamentos, de outras pe-

ças riquas. As freguezias do termo íaõ ciircoenta , e nove

,

Gom mais detres mil , e quatrocentos fogos, e 46400. e tau*

tas peíToas de Sacramento.

\, : Ha em Lisboa vintoito Mofteiros\ e finca Hafpicio

de todas as ordens com mais de lyoo. Religiofos , e Cem elles

dou Coliegios , hum Seminário , e dous Recolhimentos , e no
termo quinze Molteiros com perto de :oo. Frades , e três de
Freiras com 410. Os que ha na Cidade íao 20. enelles mais ds
j3oo. Religiolos de veo ; e fete recolhimentos de orfâs ^ mu-
lheres nobres e penitentes , em que haverá mais de trezentas.

As hermidas de difFerentes invocaçoens faó trinta , e três Por

iníinu-^qaõ de Thomas BoíTio efcreve Fr. António Brandão

,

que fe gaftaõ em aromas , e cheiros neílas Igrejas mais de vin-

ne niil cruzados cada anno. O que fe gaílaem fera Mufica , fer-

viço

.... (.1 > Luís Nunes in Hifpan. cap* 35:.
'

( 2 ) Brandão 3 . ^. Monarcb.
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tíço do culto divino , e feftas do SS. naõ fe pode reduzir , e
he grandeza notável haver em todos eíles Mofteiros , tregue-

zias , e mayor parte das hermidys, mufica decanto dorgaÔ
todos os Domingos , e dias de fefta.

Naõ tratamos ngora das grandezas da Capeila Real

,

perfeição de fuás ceremonias, fers^iqo do culto divino, eau-
thoridade dos miniítros , que lhe íaô dedicados : nem das grã-

dezas da Sanda caía da Miíericordia, Hofpital Reai , e ca?.a

de Sando António
, porque he neceíTario livro particdar para

cada huma. Alguns eílrangeiros tem reparado fer Lisboa falta

de edifícios grandioíos
,
poiquefe fundão em fontes publicas,

columnas, arcos, palácios
,
Jardins , e outras vaidades, que a

vamgloria humana avaliou por grandezas das Cidades ^ mas
noíTos naturaes trocarão por ertes edincios prophanos, os Sa-

grados dos Templos, com que naô tem comparat^ao nenhuns
da Chriftandadc. Em quanto Lisboa tinha feus Reys naturaes
tiuhaõ fama em toda Europ.- os pa<^í>s da Alcáçova , e da Ri-
beira. Os Eftaos fundados ptlo Infante Dom Pedro para apo-
zentat Embaixadoras: Á:>pia/.:asdo Rocio, e Terreiro do pa-

<p* O Terreiro áo trigo , c:izas da Alfandega , Contos , e da
índia. Armazeus em que haviu armas- para quareaía mil Infan-
tes, ( o doutor Monçon áiv. que para fetenta mil ) e três mil
Cavaiios COm artilharia de bionze, e ferro para grandes arma-
das , de tudo iíto nos privou Caílella com laâima grande de
nos dizer Da;n^'aõ de Góes

,
que vendo as Cortes de todos os

i^iincipes da Europa , nao achara nellas tantas grandezas jun-
tas.

A fí 'taleza de Lishoa ( fe a couíideramos auando foi

cercada por Ei Rey D. Fernando ,e fenãotinha acfiado a In-
fernal ivenção .ia artilharia ) era grandiírima : mas defpois que
a houve, e le eítendeiao icus arrabaldes , ficou incapaz de for *

titicaçáo regular ,e a mayor que tetB Ião as fortalezas
, que ha

da lagein de Cafcaes até Belém com muita , e grofTaârtilhariap
e entre elias a de S. Giã^ chave de muito iafigne porto de Lis-
boa , que le náofabe outro meliior em Europa -, e ha poucos no

v^ Mundo
, que A) igoa^em \ E a inda que defpois da clamaçâo

,; delKey D. Joã.j NoíTo Senhor , íe iíueutou cercèii: Lisboa ,.e
'; fe trabalhou aa obra alguns dias, pareceo iunutif a fortificarão

\ Q. •
• .

pela
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pela diftancia que havia delia a Cidade , e deíigualdade de pa-
draílos , e valles de todo o circulo defenhado^

Dizia Platão que a fortaleza , das Cidades mais confif-

tia no esforço dos cidadoens
,
que na dos muros foberbos, por-

<\úQ íendo a quelles valerofos , e exforçados ^ não neceííita-

vão de outros muros , como enfinava Lyeurgo , aos Lacedc-
monios. Baftantemente tem os naturaesde Li&boa inculcado
fua valentia em todas as partes que militarão : mas per íegue-

osaraefma força de eftrella, que aos bons engenhos, que
ne-Iía nacerão. E porque guardamos para a íegunda parte dei-

ta hi floria tudo o que agora nos falta , remataremos efte Capi-
tulo com o que diíTe o Emperador Carlos V. vendo o focoiro,

que lhe foi de Lisboa para a jornada de Tunes
, que íe fora

Rey delia , o fora do Mundo todo ; e em quanto não chega-
mos a efcrever fuás grandezas leão os curiofos ao Doutor Mé-
çon 5 Damião de Góes, Luis Nunes , Duarte Nunes do Lião 9

Chriftovão Rodrigues doliveira , Dom Franciíco de Herreia y

Frei António Brandão , e Luis Mendes ^ de Vafconcellos :.

acharão repartidamente efcriías diíFertatcs grandezas de Lis-^

boa , em que fenac alargou a deligencia dos Autores
, porque

Jião foi fea principal argumento tratar delias.

CAPITULO XXX.

Exenicios dos moraúoreí dos campos Elifws , e louvores

da vento Zephyro Occidental ,
que os rcfrefca.

EN carecem também os mitholbgiò as áánças , fèftas , e
bailes contínuos com que fe entretém os moradores doa

campos Elifios : cujo excercicio herdarão os Lufitanos anti«-

ifgps celebrados por Silio Itálico naquelle.^ veríos.

Barbara nunc fatris ulalantem carmina lingutJ.

Nunc pedis alterno percujja verbere terra,

Ad nunierum rejonas gaudentemplaudere cetras-

Diogo Mendes de Valconcellos tem^para fi contra Re-
fende ,

(t ) SíLltaUib.p
{2) Fajccnc. in SchoUsRefenãJih i, MoralUh. Z.cap.%%.
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fende , e Morales

, que eftas cetras , naõ erão adargas , co-

mo elles efcreveraõ : mas hum certo género de broqueis de

ferro , ou metal
,
que tocados huns com outros faziaó ofom

que declara o Poeta, o qual nao podia6 fazer as adargas: com
que vim a prefumir, que deftas cetras fe corrompeo a pala-

vra , feftros, certo género de inílruraento de latão de que
ufaõ os homens , e mulheres das follias de Lisboa , feu ter-

mo, e outros lugares do Reyno , com qu-e fazem o eílrondo,

que exprimentamos , uíado dos amigos Gorybantes: e feme-
Jhantes feílas , e modos de tanger foraò mui próprios de noí-

íos antigos natuvaes : como Eikabâo Diodoro , efoao Bohe-
ino relatão , tratando feus euílumes.

Enti'e as mais coufas, que Protheo vaticinou a Mene-
lao foi chegar aos campos Elios : onde ordinariamente os ven-

tos Zephyros, que foprovaõ doOccidente alegravão os caai-

pos com íuaviííimos ílados
,
porque o Occeano tinha cuida-

do .ie os encaminhar a ellasc E fai opinião de todos os Poe-
tas

, que níío íó as -flores dos Eli fios fe allimentavão com
«brandos fopros defte vento , mas ainda toda^i as outras com
elle recebia© íer , e vida: por ter huma humilde natural apta
para fua gera(^ão : aílim fe devera entender os verfos de Vir-

gílio.

Partark a/mus ager Zephiri tepenttbus aurh,
Laxa7it aruafinus ftíperat tener ofruiibus humor.

F Ovidio difle que o Zephyro produzia as ílor-es fem fe-

niente.

Míílcehant Zephiri nâtus fine feminefiores*
O nome defte vento he Grego , e vai o mefmo que

tavmm em iatim , não fendo dous diâetentesj como cuidou
o Poeta Garcilaqo. Dirira fe eíle nome de Cephis , que quer
dizer vida

, pela que dá ás flores delle geradas , e ás hervas a
a que ferve de nutrimenco. E Favomus' em latim íigniíica cria-

dor , ou viviiicador, porque com eile creeern as flores , her-

Q^ ii vas,

( I ) Stra. UK 3

.

Dhdor.wbiblm. Jom. BohBmMb, i .r.y.

( 2 ) f^P''g. lib. i.georg,

( 3 ) Ou vul. lib . I . metam.
{ 4 ) Ariíl,pToblemfetl. 26. f. 33. S. Ifidw* et^m. 23. cap^

deventis.NaPyComitJib.^-cap.ii^ 'i
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vas , e fementes : affim o interpretaó Ariíloteles, e Santo líi-

doro. O Conde Natal lhe chamou menfageiro de Vénus, Al-

io Gelio , e Theophrafta acrefcentaõ
,
que cem elle íe vef*

tem as arvores , crccem as plantas , e medraô as flores
, que

os prados efmaltão , e que para íeu beneficio producqão , e
augmento , naó ha outro entre os ventos, que mais binigna-

mente refpire.

E ainda nas divinas letras achando- fe enferma a Alma
fanta do amor de feu divino eípofo, ftifpira eíle vento , para^

que movendo íuavemente as flofes, e arvores de feu jardim,

fe aromatize o ár de íorte , que lhe firva de recreaqaõ , e re-

galo: aíFim expõem oPadr^ Sottomaior aquellas palavras: t^í/r-

ge Aquilo , é^ '2^^^ Aujier ,
prjia hovtum meum , í^jluentaYO*

mata illius.

Attribuiraõ os Poetas perfonalidade ao vento Zephy-
ro fazendo-o amante da ferniofa nimpha Cloris

,
por outra

nome chamada Flora , Rainha , ou Deofa das flores, que cont
cila falia divindade , lhe quiz pagar o povo Romano deixai

lo por herdeiro das muitas riquezas , torpôinente adquiridas

com lua diíToIuta vida: como tocarão vários Autores, e Joaõ.

Perez de Moya com rfluita propriedade a Piíilofophia fecrcta

dç*ífa fabula. He efte vento hum dos quatrt) principaes, cha-

i7iado dos niarinheiros Vuefl:e,que fopra do Occidente como.
notou Ovídio, refrefcando com plácida virac^no oscorj^o^ hu-

manos íendo pgra efl:e eífeito mandado do Qcceano , como
advertirão Plinio, e Ariífoteles.

Sendo pois o noíTo promontório ultima terra do^

Mundo , eir*ais Occidental delle ^ e foprardo efle vei.to do
Occidente , mandado do Occeano paia refrigeramos ; fe fe~

gue , que primeiro liavesníis gozar lua binignidade ,q os me-
nos Óccídeníaes i

foi o que difl€ o trágico Séneca ,
que eftava

efta terra lujeita ao veàto Zephyro , como fe tivera nella par-

ticular Império.
nec

( í ) 4uh <jeL libA. cap^^ii. noã, aã. Ihecphr lih.2,âe cmf.
plant,

( 2 ) Sottomaiorm Cant. cap. 4.

( 3 ) Moya lií,i. cap. 37. PhiL Secretie Càftan.p.ii.cmfAíí^^

Qvidv libfA, metam Plin. lihkji.xap. 54. AriJiJib^i. / olit. c^.
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^ -—*- necqu£ Zephyro *

Súbdita tellus , Jlupet aurato

Flumine clarum radiare Tagum.

Bem exprimentamos a falubriddde defte dulciflimo

vento naõ fó entrada da Primavera, quando Horácio diz,

que curfa com mais fuavidade: mas na força do Eílio , em
que abrazando-fe as cofias de Andaluzia, e Á Igarve com Nor-

deftes , e Levantes ,
que nellas laõ mui continuos : em Lis-

boa com a enchente da maré gozamos fuave, e deleitoia vira»

^aô defte vento , que iecunda noíTos campos , moftrando-

do-íe tão produftivo, e falutifero : que não fó produz flores,,

mas defmentindo as obrâs da natureza com íua fecundida*

de , em.prenbsõ delle as egoas , que pafctm fua verde gra-

ma , fem outro ajuntamento de macho : como foi opinião

conftantiíHn á de Philoíophof , e Aiitores antigos, que o aíHr-

mão ,, e corroborão os modernos com exemplos, queoacre-
ditão y e porque a puridade , e futileza dos ventos cie noífos

campos, deu matéria a efta occultaPhilolbphiadiremos^o que
Biuitos deila eícreverão,

CAPITULO XXXI.

Ftn quefe prova com authoridades' ^ e essewpíos^ de Efcntorer
antigos, e niodtrvos.^que as egoas dos campos de Lis^

boa concebias dà ventm

OBfervou Plinío entre as mais obras da natureza dos ani-

maes que os quadrúpedes eflando prenhes feabftinhaó
Ou coitu dos machos , excepto a porca , e egoa , a qual com»
parou o Príncipe dos Philofophos ás mulheres libidinoías,

como provei bio conimum da concupiícencia dando razão de
fúria

( I ) Séneca in Herc, Oeteo afl t. ch&r^.

( 2 ) Hcraí . lib, i .Carniin^

( 3 ) Flin, lib, 10, cap. 36. Ariji\ lib^ 6. hiJl.animaLcap. 1%.

^ lih 4. cap. j . gen mimah
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fiiria femelhante : e acreícenta. Ovidio, que de mui longe
vaõ bufcar os machos.

In fúrias agitantur equ£
, fpactoq ; remotíe

Per loca dividnos amne fequuntur equos,

E he tala faria libidiaofa das egoas
,
que quando no

tempo do Veraõ lhes faltaõ os machos com que juntar-fe, fe

aproveitaõ do vento Zephyro , aguardando por elie co-n as

boccas abertas fobre as penhas, e recebendo-o nas entrar^has

c )ncebem fem outro coitu ; elegantidlmamente o pintou o
Poeta latino com toda propriedade, e exornaçaô Poética neí-

t^'^ ver íos.

Scilicet ante omnes furor eft infignts equarum.

Et mentem Vénus ipfa dedit , quo tempore Claucu
Pothnhedes malis memhra abfumfere qua drig^e \

lllas diicit amor trans Cargara , tranfq \ fonantem
Afcanium , fuperant montes , <}^fliimtna tranant

Continuoque avidis ubí fubdita fiamma medullis^

( Vere tnagis^ quia vere redit calor ojjijlbus ) illa

Ore omnes verj£ in Zepbyrumjlant rupibus altis^

Exceptantq ; levei auras , í^fí€pe'fine ullis

Contugis vento gravida ( mirabile dicfu )

O Hefpanhol Silio Itálico penetrou também efta oc-

culta Philofophia dando raza5 delia com palavras pouco de-

femelhantes das de Virgílio dizendo.

Hic adeo cum verplacidum
, fiatujque tepefcit.

Concíibitus fervan tacitus
,
grex projiat equai'um.

Et ven(^rem occultam
,
genitali concipit anra ;

Sed non multa dies generi
,
properatquefeneHus

Septimaque his ftabuHs longiffima ducitur atas.

A Philofophia
, que fe enferra iiefta prodigiofa obra

da

{ I ) Firg, lib, 3. georgicor,

(2) SUíus EtaL lib» i.
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da natureza efcreveojoaõ Perez de Moia ailegando ao Abií-

lenfe íobre Eufebio dizendo ,
que a caiifa de conceberem as

egoas do vento he ,
pela pouca differen^a , que ha entre a fe-

inente aâiva dos cavallos ao principio , 011 femente material

pafliva das egoas , e por faltar pouco, ellas por fi meínias po-

dem conceber, e parir : como vemoà as arvores , e plântasy

que por terem virtude fem differenqa de mafculino , e feme-
nino geraõ fuás femelhantes.E ainda que aviítude das egoas,

naõhe como adas arvores jfaltálhe ta© pouco qofupreeíle
vento

,
porque vindo frelco , pode tanto fua frialdade , que

apertando o calor ,, do lugar generativo da ego fe faz mayor,.

e mais forte r como vemos , quando deitando agoa fobre o fo*

go da frsgoa » ella arde com mais íuria ^ e eíVe calor pôde
muitas vezes formar ,.e figurar aquella lemente da egratcoma
efcreve o Autor citadcv

Alguns tiveraõ eíta Philoíophiaporfaburoiaraffírman-

do-a (além dos Autores allegados) por terdadeira Santa
Auguftinho , e Laftancio com outros de muita authoridade,

Rtfla provar-mcs em que parte fueediaó efles partos. Co-
lumella íallando delles diíTe , íer ccuía notória, que no mon^
te Sacro de Hefpanha

, que fe extende para Occidenie junto
do Occeano fuccdia em>prenharcm as egoas ordinariamente
do vento , e criarem os filhos; , que lhe naciao Cumjit noújfi'^

mum r diz elle ) atiam hi Sacro mente Ilíjpama
,
qui proeurrU'

Í7i Occiciej:t€m jn^ta Occcíifmnifiequeríttr cquas fins cehu xeti*

trenipertulijDe .f^tuwque eÁucoJfe, Que monte Sacro fcíTe

eíle em que fallou Colunella, tem dado que entender a mui-
tos

, porque ( corrio notou Reíende )< deus rrontes Sacros fe
achaõ em Heipanha : hum em Galiza , e outro que faz o Pro-
mcntorio do cabo de S. Vice ntes anibos mui diílantes de Lis-

boa.

Joíepho Scal]gero,e Aufc nio Popma nas annotaqoens,
que fizeraõ a M. Varaô , querem , que cem as palavras de Ce-

Itimtlla

( I ) Moyãlil. 2 . cap. i6^phrJesfecret Jhnlenf. fup. Fvjeh,

( 2 ) ò\ Jttg. //^ .2 1 , cap.^y . civit. Dek Laãanc. lik 4. rap, 1 2,
Colunu lib, 6. cap. 26.

'

(3 ) Refen^, lib. i. th. de monte Tagro. Jofeph. Scalig.^
JuJ. Popma. annot. ad M. Farrjib. i. cap^ u de reruj^
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lumella (e hajao de emmendar as de Varraõ

,
quando diíTe ao

mefino propofito Infetura restncredibilis ejl in Hifpania , fed
ejiver'i ,

quod in Lujltania ad Occeaniim inearegione vhí e/l

âppidum Oly/lpo mmte Tagro , qucedam é^ vento conctpiunt

certo tcmpDrc ^^/^^^.Sií^aiíicaõ eílas palavras. Que fendo incre-

di\^ela fertilidade de Hefpanha he coufa verdadeira, que em
Portugal >anto ao Occeaao naquella parte onde eftá iituada

Lisboa no Monte Tagro, comcebem algumas egoas do vento
eu certo tempo. Retende Te na5 determina em qual deftes

dous Autores deva emmendarfe '- cuidando muitas vezes , fe

M, Va raõ por Tago, diria Tagro ; mas como lhe ajuntou mon-
te , e o fituou perto de Lisboa Cem para fi, fer o que chamaõ
jnoate ju'nto, que fe continua coma íerra de Albardos

, pela

cafta de fortes cavallos
,
que neila íe críaõ , aífim de carga co-

mo de andadura ,
polto que de pequeno corpo*

Damião de Góes entendeo pelo monte Targo o de
Sintra

,
que conforma mais com os textos de Varraô, e Colu-

inella que o íituaõ janto ao Occeano: onde eíla LisÍ3oa : co-

mo fízeraô outros, que logo allegaremos. O feguado dos do-

us referidos tomou do primeiro o que efcreveo , e ambos té

l^rande authoriiade , porque entre os mais louvores, queTu-
ii )

, Séneca , Plutarcíio : S. Auguftinho , Tertuliano ,e Arno-
bio , daõ a M. Varão, dizem haver fido o mais doudlo de to-

dos oáPvO manos. E bem pode fer
, quelhe chamalTe Golumel-

Ii monte Sacro, pelo inílgne te nplo , que efcrevemos haver

e liado nas raízes daqueUe monte dedicado ao Sol , e Lua , e
qcze alguns lho chamaíTem alfim : porquê heeíce Author digno

de grande credito, e como Hefpanhol ( diz delle Ambrofio

de Moral -^2
) que não podia ignorar o que efcrevia de fua pá-

tria ,
princípal:nente em coufas naturaes : cuj^ inveíligaqão

eile pr :)tcsrava , e eíla devia ter obfervado baítantemeute.

Aííivn o fez Plinio
,
que fendo tão diligente , eftando

por Q^ieílor em Heípanha penetrou bem íeu prodigiofos fe-

cretos

( í ) Coes de fitii Olífip. S, Attg. lib, 6. de cin. Dei, Tertul in

jviqL Jilraob, lio. 5'. ad verf, gentes. Cicer, Fhihp, 2 . é;^- in Bruto

e: a:i AtticJib, i^,,Saiec. inconfolat, ad Helui Flutanò in R^o-

mulo
( 2 ) Moral, m di/ír. Hifj?,
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cretos

, para adorno da natural hiíloria
,
que efcreveo : em três

lugares da qual fez menção de partos femelhantes Conjlat in

Luziínnia ( diz Plinio ) circa Olifiponem ér Tagum amnem ,

equas Favonlo jiante obverfas , aniinalem concipere fpiritum ^

idque parcmnfieri , (^ gigni pernkiffinmm na ,
fedtrienium vi'

tdsnon excedere, E em outco lugar fallando de Lisboa. OHffipo

equaruin^ Favonio venta conceptu nobile j o que torna a repe-

tir no livro 16. da melnia hiíloria :como ratiíicandofe no que

primeiro tinha ditto
,
por coufa tam ordinada

,
que Sando Ifi-

doro a efcreveo , como aquella de que fe não duvidava.

Era Lisboa tam conhecida no Mundo por efta mara-

vilha
, que Plinio lhe deu o privilegio , e titulo de nobreza ,

que por ella lhe tocava , e de que fez muito cazo o dodiífimo

Tiraquello , allegandoa como huma das cidades, a que por

razoens particulares os Autores dáo femelhantes titulos ; e

com que diz Plinio, fe conuencem opinioensde Autores que
negaó fucceder eftes partos prodigiofos nos campos de Lis-

boa : pois elle o declara nos referidos lugares de forte
,
que fe

naô pode dizer com fundamento fer na íerra de Albardos, ou
Montejunto.

Também a Júlio Solino , fe naõ efcondeo efte íecre-

to fallando delle com as íeguintes palavras. In proxímis OU"
ffiponis equjj lafcivhmt mira f^ecunditate , narn /pirante Fa^
vonio vento condpitint , í^ fitientes viros auvarum fpiritu

maritantíir. Aos referidos geographos , e Authores an-

tigos íeguem muitos eítrangeiros , e Hefpauhoes de grande
authoridade

,
que a eícrevem por por opinião conílantiílima,

e indublitavel: pofto que a Juftino lhe pareceo fabulofa, e que
era encaminiiâda a multidão dos cavalíos de Galiza , e Luíita-

R niá>

,

( i ) Plin, lib^ 4. r, Z2, e 8. cap, 42, e^ 16. c, ij,

( 2 ) S. Ifidor. lib. 12. etimoh

(3) Tiraq. denobilitate.

( 4 ) Solin. c, ly. poli hijl Rapb, Fòlater. lib, 25', philolog.

Mar. Níger, com 3* geog. Textor. in Cornu copia e oficina Mo-
ral, in dijcripta Rifpan. Princd. in ágricuk dialog, i. §. 6. La*
cerda incoment lib. i. Geog. yirgCerard. Mercator in Cojm,
pag. ii^.Ludõvic.yivei in lib.21, c.;. civit^ Dei* JhJIíu, lib^

^^'Garibail.^.c, 12,
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nia , porfer tanta , que com razâô parecia nacerem do vento.
E ainda que Juílino fe fingulaúzou contra a opinião commum»
Í)odemos dizer por eíla fua o que M. Túlio ; Q,ue hum ditto

implez defacompanhado de fundamento , naô fe pôde fazer

cafodelle, ainda que íeja de Pythagoras : cujos diícipulos

provavão cem fua authoridade todas as opinioens , que que-
rião fuftentar , e muitas de JutUno tem mais de fabuiofas que
verdadeiras.

Garibai devendo também efcrever , que ifto fuccedia
na comarca de Lisboa , diíTe fem fundamento

,
que na de Se-

tuval. Goncordão os Autoies que os potros nacidos deftas

egoas viuiáo três annos\, outros que fete, e fer caufa de viver

tam poucos a veloz inftabilidâde ^ herdada do vento , que os
gerou , fazendo lhe mover os membros de forte , que fe Hie

debilita a virtude natural , perdendo a vida dentro daquelief

fete aunos. Damião de Góes, Refende, e Fr. Bernardo tocão a

eíle propoíito alguns exemplos , alcançados com experiência,

e tradiqão de peílbas fidedignas, que baftantemente adverti-

rão eftes monfíruofos partos.

Comfírma fua verdade o que das egoas de Capadócia
efcreve o Cardeal Pedro Damiam , e outros Autores citado??

por Pineda. EM. Varão no lugar citado, que também algumas
galinhas concebem do vento , e por eíla caufa fe chamão íeus

ovosfubuentaneos. Ariítoteles,Atheneo ,Columella,e Piiuio

dizem fer coufa mui ordinária conceber as predizes com certa

aura produâiva dos machos. Ea efte propofito cita Fr. Bernar-

dino da Silva muitos Authoresque o eícrevem : o que tambê
he coufa mui ordinária nas galgas dasquaes notãoos caçado-

res emprenharem do vento crecendo-ihe a barriga, e criando

leite nas tetas até que chegado o tempo do parto fe Víí^ íeca >

e desfaz a barriga.

Foi tão notória efta ligeireza cavallos Lufitanos naf-

cidos junto do Occeano , e rito Tejo , que atiibue Appiano a

noíTo

( t ) Cker lih^ i. àe natur. Decr, Fr, Bernard. lib, i cap. 17.

Petr, Damian epiJlGL4, cap. 1 1* Arifi. lib. 3. cap, f. é^ 6. c, 2.

hft, animaL Ahten. lib. 9. Columel/Lj. c. 3. Plin* lib. lO. c, 33»^

fr. Bernardino da Silva cap, 2$.
* #

( 2 ) Jppan. de bello Iberic.
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noíTo infigne Viriato zombar dos exércitos Romanos , pela

confiaiií^a da cavallaria ligeira, buícando efta caufa por lhe

naõ confeflar o valor , com que por feu invenci vel braço fo-

raõ tantas vezes desbaratados E para encarecer Homero a li-

geireza dos cavallos do carro de Achiles', em que na guerra

Troyana fez taõ fmalados feitos, e arraftou , em feu carro o
corpo do valeroío Heitor diz delles,que voavaõ por feríilhoi

do Zephyro , e de egoa que pafcia çm hum prado banhado
das agoas do Occeano.

Hk atitem^ ^ AiiahomedonJubduxit jngum veloces equ$

Xantum
, ^ Balmm , hijlmuljiatíhus volabant

,

Hos peperh Zephyro vento rapidifflmapedraga

Pafcens inprato apudfiuxum OcceanL
E referindo Calabro os mefmos verfos acrefcenta^que

morto Achiies fe tornarão feus cavallos para a parte onde naf-

cerão , e fe criarão adjiuxuf Oceani , (i^antra Tethyos que o
Padre Lacerda commeta haver de entender-fe dos cavallos

Hefpanhoes.
De femelhantes partos devia originar-fe a fabula, que

tocou o mefmo Homero dizendo , qne o vento Boreas amou
asegoas de El Rey Dardano, e iuntando-fe com elfas gerou
doze ligeiriílimos cavallos. Do de Júlio Cefar efcreve Suetonio
em lua vida (e o traz Morales fallando das conquiílas, que
fez naLufitania ) nafçer eftando neila , e ter os cafcos das
mãos fendidos á maneira de dedos, prodígio de que lhes an-
nunciaraõ Arufpices o Império do Mundo.Se rvio-fe Cefar dei-

le em todas as bathalhas ; e pára perpetuar fua memoria ( diz
Ph'nio) que o mandou pintar no templo de Vénus. E eu me
prefuado, que lendo Luíitano o levou dos campos de Lisboa,
aos quaes

, quer algum Autci que troxeíTe Eliía do Pelopone-
fo ( donde teve fua origem ) a raça dos cavallos filhos do ven-

R ii to:

( I ) Homeí\ Iliad.

(2) QCalablihi.
(3) Lacerda inlíb.^.georgícVtrg,

( 4 ) Sueton, in C^far Moral lib. 8. cap, 2 3 * •

is) Plin. lib, 8. cap. 43,

<6) D.Aug.Man.vfdadelR.D.JoaõU^
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,

to; lendo o primeiro que os domou j e inventou feu ufo na
Arcádia fecundiíTima regiaõ deftes aniraaes.

CAPITULO XXXIII.

Opinioenr , que tiveraÕ antigos ^ e modernos deejiarem os cam-
pos Elijios nas libas jorttmadasy e qua^s foraÕ ejias

libas.

ALguns Poetai* e mythologios diflerao eflar os campos
Eliíios em bumas Ilhas m^ii irefeas do mar Occeano At-

lântico : cuja fertilidiíde , e temperado clima encarecerão de
tal íorte ,que Ibe derãc; nome de beatas , ou fortgnatas ; que-
rendo foÁera eíiasas Canareas fobre o que diícu rfaremos com
as razoens , e conjedluras mais prováveis. Deixamos provado
que a divina Efcritura fal lava em terras firmes, e continentes^

como fe forao Ilhas torneiídas , e cercadas de mat: termo que
também fe achava em Autores prophanos^entre os quacs dií-

ÍQ CiQQXo Omnis terra ^ qUiBCoUtur avohls infida efi^ ctreiín'

jt\fa tilo marif quod Atlanticum , ^ quod Occeanum appelatis..

Gom as mefmas palavras o deu a entender Macrobio , e Se«

neca quiz dizer o mefmo no prefaeitO das queftocns naturaes,

íobre as quaes £e ha de ver a Pinciano; Jufto Lipík) allega mui-
tos Autores , a efte propofito com que prova noííb intenío.

Sendo poi« coufa certiffima , que nas divinas , e hu-
manas letras as teíras^ firmes faô muitas vezes reputadas por
Ilhas, e que alguns gentios tendo noticiada divina Eícrituia

lhe preverteraó a verdadeiro fentido com fabulas accommo-
dadas a feus intentos ; daqui veyo , que achando nella feito

jTiençaõ das Ilhas deElifa, e que efte Patriarca povoara no
Archipelago as que: de feu nome fe chamarão Elifias , fazen-
do também povoaçoens no mar Mediteraneo , e Occcana
Atlântica, fingirão (como Homero fez) campos Elifios na

ultima

( I ) CicerJíB, 6. de Repuh. Macroh Ith^ 2. cap. 9. Séneca in

prafm* quafi, natural. Pintian. ibu Juji, Lipfiphyftoh Stoicor.

éj. 17.

( %), Homer. lib. 4. OdyJ,
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ultima das terras Occidentaes , abundantes dos bens , fertili-

dades, e mais coufas, que nos precedentes capítulos efcieve-

mos , e fendo firme a terra em que os fituaraõ , uíando dos
termos ordinários em divinas, e humanas letras difleiaó , que
eftavão em Ilhas chamadas beatas , ou fortunatas aílim intitu-

ladas ,
por fer lugar em que defcançavaô os Bemaventurados,

cujas almas ( defpois de moitos) gozavaõ nelles os bens que
lhe eftavaõ aparelhados.

Para confirmarem mais íeu poético fingimento faben-

do que havia íeis Ilhas na cofla da Lufitania Occidental , lhe

puzeraô nome de fortunadas \ ou dos Deoíes , tendo para í\ y

que terra taõ fértil naõ podia fer menos que morada íua. Pal-

iando Piiiiio das libas da cofta de Hefpanba o difíe com efias

palavras. Ex adverjo Celtiheria compluresjmn infusa, Caflteri-

des ditÍ£ a Gr^cir afertilitate fhmíhi y et eregimie Arotcbra--

rum promontorium Decntmjex quas aliqiii fortunatas uppella"

vere. Como íe díííera, que havra naiiías Ilhas oppoílas aHeí»
panha » como eraõ as Cafiiterides , aílim chamadas dcs Gre-
gos por terem muito chumbo » e as feís lhas dos Deoles , a
que alguns chamarão fortunadas

, junto ao promontório da
terra dos Arotebras.

As primeiras em que falia Plinio,,fao as que hoje cha-

mamos Bayona : em cuja fituaqaõ fe enganou Andié de Poza
dizendo , eftarem no mar de Lufitania , e ferem chamadas Ef-

trinidas y porque eftas ioraô mui difícrentes das CaíTiterides,

e as íeis dos Deofes , ou fortunadas, o mefmo Plinio declara,

eílarem adjacentes ao nofib promontório Arotebio , Arta-

bro , Magno , ou Oiifiponcnfje
,
que todos eftes no mez lhe

deraõ os antigos : com que fe convecce o engano de Am-
brofio Calepino em dizer

, que as Canareas erão as féis fortu-

nadas de Plinio : fituando-as elle junto ao ncffo promontório
como de fuás palavras temos moftrado. Falia elle de preté-

rito nas noflas fortunadas, per terem j^ peidido o nome
(quando efcreveo no Império de Veípafiano) tendo- as arrui-

nado, o Occeano com fuás innundaçoens , tiansferindo-le in-

juilamente.

( I ) Plin, Itb. 4. cap. 21.

( 2 ) Poza antiq* popul, Hijpajp,

( 3 ) Qalep. lib. in di£íe onmQ.
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juílamente nas Canareas
,
que hoje o retém, como ( trattan-

do dos campos Elifios) eícreveo Fr. Baltafarde Vittoriacom

eftas palavras : Loque parece mui prohable
,
quanto alfitíodej*

tos amenos' lugares
,
que las infulasfortunadasftwron en lacojict

€ofta Occidentalde Liifttania de lo qual ay muchos indícios ^y h
dicen tambien algunus Autores, Dejpues

,
que eftas IJÍas fedes ^

hicieronjuntan aofecon la tterrafirme ^heredaron las Camreas
ti nombre defortmiatas^qus conforme aju naturalez les quadra
mui mal. Até aqui efte Autor.

Confirma Dom Sebaftiao de Govartubias por autho-

ridacle de Abrahaô Ortelio, que algumas Ilhas mais que as Ca-
nareas tiveraõnome de fortunadas citando outros geographos
que íe não conformaõ no numero delias. Melhor o declarou

o Autor do diceionario híftoriro fallando das meímas Cana-
reas quando diíTe, que Diodoro , Mela, eSolino trata vaó de
outras )unto do Rodas , e em Hefpanha. Demaneira

, que fa-

zem eties Autores diílinçaõ das Canareas , ou fortunadas , a

outras do meímo nome que havia no mar de Heípanha, com
que fe naõ pôde duvidar de ferem eftas as em quefallou Pli-

nio: como claramente deu a entender Botero alíegando o no
lugar citado porque trattando das Ilhas do Oceano Hifpânico
dei pois das Caífiterides , faz mençaô das dos Deofes dizendo»

que íomente eftá hoje delias a das noílas Berlengas , e nifto

confoimaô geralmente muitos geographos antigos, e moder-
nos

,
provando que faõ fragmentos de mayores Ilhas.

Em dous iugares interpretou Luiz Vives o de Home-
ro , e aliegando varias opinioens diz

,
que tivera Eftraba5

para íi , íeraquella parte de Hefpanha tida pelos campos Eli-

íios onde não longe eftavaõ no Occeano Atlântico as Ilhas

fortunadas , e Rio Limea, que corria dos Celtiberos, e Vac-

ceos : vulgarmente chamado Lethes. Coníirma efte Autor
nolía opinião com as palavras citadas porque dizer, que não

longe

( I ) Vittorta í.p, líh, 4. cap, 27. theatr, Deor.

( 2 ) Covarr. in thez. ling. Hifp, Ortel, in thezaur. verbo

fortunata infulde Diccion. hijt(n\ Ubofortunat inful^e,

( 3 ) Boter, lib. 6. relaiion, univerfal.

( 4 ) Ludovic, Fives in cap. 3 , Itb. 1 8, civitat. Dei, li^lib, 1 1 *

rap' 27.
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lonG;e dos Elifios eftavao as fortunadas , e o rio Lima , foi ,

moítrar a diftancia , que havia do noílo promontório ( junto

ao qual as fituou Plinio)as IlbasBerIengas,e foz do meín oRio.

E naó pode fazer duvida dizer íe, que corria dos Celtiberos, e

Vacceos, porque dePlinio,Diodoro,e outros íe cullige^ter Hcí-
panha, (fallando geralmente) nome de Celtiberia , tomando
o todo pela parte , que era o Reyno de Aragaõ demarcado

com os Íimires,queaoutro propofiro efcrevemos.

Confirma fe com as fituaçoens , e authoridades dos

Autores allegados ferem noílas Berlengas as antigas fortuna-

das, e nas ruinas, e fragmentos que delias permanecem : tem
o Occeano coníervado fua memoria porque de todo íenaó

perdeíTe, oftentando a fertilidade , e frefcura antiga nas fon-

tes , e caça, que fe acha naquelles pedaços de terra comba-
tidos das furiofas ondas : fendo a mayor deitas Berlengas a

Erythia celebre na antiguidade.

í Outras. Ilhas, mais que as noflas fortunadas fe inntm-

ijaraõifia corta de Lufitania de que fomente dgra a memoria
em Floriao do Campo , no Padre Mariana , e outros tratando

dos defcobrimentos , que os Capitaens de Carthago fizeraõ

das cofias de Hefpanha , e Africa pelos nnnos trezentos, e íe*

te da fundação de Roma , conforme a Plínio , e Fefto Avieno,
e acrefcentao , que defcobrio Himilcon grandes Ilhas neíla

cofia de Portugal , das quaes agora naô ha noticia ,e chegan-
do/ comarca dos Sarrios moradores da Serra da Arrábida vi-

rão duas Ilhas com que íe eílendiaô até o cabo de Efpichel *

do qual chegou a frota Carthaginefa em dous dias de nave-
gação á Ilha Strinia deshabitada por caufa das ferpentes, e ou-
tros animaes venenoíos

,
porque era chamada dos Gregos

Ofhiufa ( he o mefmo, que de Cobras) logo fe oííerecia^a

boccado Tejo : onde fe terminavão os Sarrios.

De todas ellas Ilhas não eílao mais
, que as ruinas das

Berlengas por não haver coufa permanente no univerfo, e ef-

tarem íugeitas a mí.yor mudança as Ilhas do mar de todas par-

tes combatidas , e contraítadas das furiofas ondas, Eílafoia
caufa

( I ) Florian. lií, 3 . cap. 8 . Mariana Ub, i . cap,i i . PTín . lib. 2.

tap» 6j . Feft, Âoien de fltuorhis»

< 2 ) Blm. inproamio lib^ 3» Ptolom* Ub^i^ cap* y»



15^ Livro L dafundação f
antiguidades ,

cauía porque Plinio, e outros geographos, (não fem muita con-
fideração , e certa experiência ) temerão o juizo

,
que fe ha-

via fazer de fuás obras nos tempos vindouros, quando exani-

rando fe as defcripçoens que nellas deixavão feitas fe achaf-

lem difte rentes'. Mauilio dilíe ,que a mef na terra com o lar-

go tempo íedefconhecia,por ferem tantas fuás varietiades, e

inconftancias
,
que confundirão os mais eníignes geogra--

phos.

Saô eftes fegredos da natureza permiíToeas tácitas de
DeosNoílb Senhor, que humas vezes dá licenqa ao mar, que
íahindo de feus limites innunde as terras firmes, e fuás Ilhas,

fazendo algumas onde as naõ havia; como ha pouco tempo
fe vio junto á de S. Miguel com prodígio efpantofo; e identi-

ficando outras com as terras continentes. As hiítorias o con-

íirmaõcom exemplos, efehe verdade o que Séneca, Valério

Fiacco, e outros efcrevem : ornais notável de todos he fer

antes o mar Me-diterrano terra rirme continuada de Hefpanha
com Africa, e Aíia com Europa, e rompendo-fe oeftreito,

que era termo do Oceano , redundou fua immenfidade fobre

aterra, que antes era firme, e hoje mar Mediterrâneo. De
Terracina ( efcreve Sérvio ; que fora Ilha , defpoi« terra con-

tinente , e vários Autores de Negroponte haver fido firme de
Grécia , Chypre de Suria, Rodas de Afia Plinio trás a efte pro-

poíito muitos exemplos, e neíta Cidade de Lisboa chegava o

níar até ás portas da Mouraria, eao Moíteiro de Cheias , cc\fno

em feu lugar trattaremos.

( I ) Manili Aftron. Ub. i.

( 2 ) SenecMb,qii£fliGn natural Valério,FlacJib. r .
argonant<

( 3 ) Serv. in lib.j, Encid. Mela lib.z, cap.j.S, Ifidor. lib. 14.

cap, 7. etymoL Strabo lib, 4. CaJJiod. Ub. z, var^ Del Rio in Herc,

0£t, FHn, Ub, 2. cap. 85-. u/q. 89.

CA-
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CAPITULO XXXIII.

Queprofegue a matéria do pajfado , e em que conjjijie o engano

de chamaram ás libas Canarea^ffortunadas.

Podia caufar admiração ter o mar gaftado noíTas fortunadas

não efcrevendo Diodoro^ ePlataô infinuado .por PÍinio,que

tunto ao mar Gaditano eftava aquella famofa Ilha Atlântida^

mayor que Afia , e Africa : cuja fertilidade , opulência , abun-
dância , e oiJtras grandezas fizera5 tão fufpeitofo ao divino Phi-

lofopho, e,os mais, que deiJa tfattarao, que para ^Ihefanearem

o credito feus difci pulos Prodo Porphyrío , e Orígenes diíTerão

que fe havia entender allegoricamente o que feu meftre ef-

crevera : previnindo as invedivas do PadreJofeph da Gofta , e
outros a que pareceo fabula o que Platão efcrevera. Juílo Lip-
fio entende que pereceo efta Ilha com alguma innundação fi-

cando reliquias, e fragmentos tias Canareas, fortunadas^ e ou-
tras muitas pela cofta de Africa.

Confiderando-fe bem eftas mudanças da natureza , e
domínio, que o tempo tem íios elementos prefumo

,
que nof-

fas fortunadas forão terra contigua com floffo promontório, e
que algum terremoto, ou innundaçãoas apartou delle: como
i( alem dos exemplos referidos ) efcrevem Thucydides, Séne-
ca , Saluílio , e outros que fucedeo a Sicilia dividindo-íe de
Itália, com a qual era terra continuada. Faz por minha pre*
fumpção chamarem os geographos por antonomafia , Magno,
tjo noftb proHiGTitorio , e que entrava tanto pelo mar dentro
que partia, e demarcava três elementos: eonome, que eftas

Ilhas ti verão de fortunadas , fe lhes devia pegar dos campos
Elifios, aos quaes eftavão porpinquas defpois que íe apartarão
delles.

S Todos
( 1 ) Diodor. lib„ 5:. cap. 19. Plato in Tim, í^ Crit,

( 2 ) Acoftã hifi, natur. lib. i.cap, li, Jufi. Lip. Ub. 2. 4if,

1^. ad òtoicam philofop,

( 3 ) Tbucyâides likó. qu^/i. naturaL cap, ^9. Salujl* injru^

^raent. Soliu. rap, ispoly. biftor.
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Todos os que efcreverão , que os campos Elilios ef-

tavâo nas Ilhas fortunadas , não diíTerao que foflem eftas, ou
aqueilaSi mas abfplutamente lhe derão eílenome como fez

Horácio.

Normanet Oceanus circunwagus: arua beata.

Pttimus arua : divites , injulas.

Nem os commentadores^ dos Poetas declaraó quaes folTem^

fó os modernos fe alargaô a dizer^ que erão as Canareas , fem
appontar fundamento , equivalente t porque Platão Diodoro^
Plutarcho ^ Ptolomeo , e os mais que fallão nellas confun-
dem o lugar de fua íituaqão com as Atlantidas, Gorgonas, Hef-
perides,e fortunadas,dizeado huns,que era huma fó, outros q
duas, e alguns qiae três» e os que melhor fentiraõ, que féis , e
fobre a diffancia,que de Hefpanha havia aellas , ha a mefma
variedade : pois aíBrmando alguns eítarem ao defembocar do
eftreito y as fituaraõ outros quarenta dias de navegaíjaõ alem
das Gorgonas que íbi o fundamento , que Abrahaô Ortelio
teve para períuadir fe feuem eftas Ilhas a Hefpanhola, e Cu-
ba adbcentes à terra firme de Índias, e fe (como efcrevemoa
no cap* paffedo y foi verdadeira a Atlântida de PJataô , todas
as mais fa6 fiagmentos feus como advertioJuílo Lipfio.

EntBe todos es que trattaraô das fortunadas ha diíFe-

rença em feu« nomes : como ja notou Abrahaõ Ortelio ;. of^

que melhor Tentem lhe daõ os que efcreve Plínio feguindo
a hiftoria de Juba y que naô efta \ diz elle que eílavaõ eítasv

Ilhas para a paite Oceidenlal-, e q^e huma fe chamava Om-
brion , duas Junonias , huma Caprafia chea de grandes lagar-

tos. A Nivama ^ que tomou nome das névoas , que delia fe
levantaõ caufadas da continua neve y a ultima Canária peia
grande multidão de Caens de notável grandeza y que havis^

nella.

Confidefando os (íhaes
, qu« dá Homero dos campos.

Eliiioç^

i i ) Horat. Hb. f . od. 1 6^

( a ) Ortelius in thez, geogn,

(3 ) Liffim loco citato^
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EHÍios , em na da confrontaó cora os de Pliaio , porque fen-

do eftesdeleitofos campos livres dos rigores das neves, frios^

chuveiros , e tempeftuofos1vento« do Inverno : como os ha-

viaõ de collocar em Ilhas fujeitas a tão moieftas impreíToens?

fendo cada qual delias taô contraria á natureza dos Bemaven-»

turados, que as habitavão, e que repugnava a feu tranquillo

eílado, haver-íe de abrigar dos frios, e reparar das neves J

deixando os paíTatempos em que fempre fe occupavao.

Repugna tamben a toJa boa ra^áo eftarem eftes

Bemaventurados fobrefaUados de lagartos , e Caimaens , di*

vertindo-fe de muficas cantaras , e foliias, com latidos , e hui-

Tosinfauftosde Libteos,e Rafeiros, ^ os perturbaíTem : como
fe gente , que vivia livre das penas infernaes tiveíTe neceíTida-

de. creberos, que osguardaíTem.Pelo que fe enganarão em dac

ásilhas Canareas o nome de fortunadas ^ que injuftamente re-

tém ; coníervando-as neíTa poíre,fem confiderar o que delias

efcreveo Piinio, e o que dos cuílumes bárbaros de Teus mora-

dores!, diííerjaó o infigne hiftoriaior Joaô de Barros , e outros.

Com a origem do nome das Canareaes , fe enganou
Calepino , e outros, que diíTerao havelo tomado da fertilida-

de das canas de afucar, que nellas naciaô , efcreveado Plínio

o contrario , e alegando ellesfua melraa hiftoria, A caufa que
houve para cuidar fe, que as Canareas eraõ as fortunadas foi

,

porque lendo em Homero
, que os EUiios eftavaõ no ultimo

fi-n da terra Occidental , naõ coníiderarao , que era efta a do
noíTo Promontório : mas achando em Eftrabaõ, que eftas Ilhas

eílavaô para o Occidente oppoftas a o ultimo fim da terta de
Mauritânia , ondeie acabava o termino Occidental de Hefpa-
nha , entenderão

,
que eíle era o das Canareas naô confideran*

do , que floreceo Homero cem annos deipois da guerra de
Troya , Como appontou Genebrardo, e Jofepho fer contempo*
^raneo de Salamaó , e daquelle tempc até o Império de Tibe*
rio , que alcançou Eílrabaó paílaraõ pouco mais , ou menos de

S ii mil I

( r ) JoaÕ de Barros decad, i.

( 1 ) Homerâ odyf. lib. 4*

( 3 ) Genebr. in cb-'omc. Cornei. Nep. lik i. cbroniç Jofepb
lib, I. contra Appian Gram GJarean, in chron olimp,uBordon*c»

2, tom.^oji. Florian. lib^ z. c. z. Vafms líb. i. r. xo.
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mil , e cem annos , conforme aos cômputos de Henrique
Glareano , e Bordonio ; e em todo efte tempo , naõ ha coufa
efcrita de geographia , potque fenaõ trattava deJla

,
principal

mente da? coufas de Hei panha , o Ilhas* do mar Atlântico igno-

tas aos Gregos , pelo que nunca íe pode prefumir, que Home-
ro íituaffe a ultima das terâs Occidentaes,e campos Elifios nas

Canareas : ainda que em contrario fe hajaõ de valer de dizer

Floriaõ do campo ,e Vafeo
,
que paíTou aqueJle poeta a Itália,

e delia a Hefpanha em companhia de hum mercador chamado
Mentes : mas como naõ allegaó fundamento provável , nem
Autor de que o tir-alTem , naõ deixarei de feguir a primeira o-

piniaô
, porque a íegundatem muitos homens doâos por fe-

bijlofa. Ainda que Eftrabaõ , e Diodoro fazem mençaõ de ai*

gumas relaqoens de Gregos que IhCvS precederão, aeítasfede*
ve dar o credito que ?ídiante efcreveremos-G que tem Eftra»

baõ na geographia he por viver no Império de Augufto, que
foi Senhor do Mundo, quando) conforme ao ediâo de S, Lu-
cas ( fe teve noticia em Roma de todas as provincias ; e quere-

doosgeographos daquelle tempo medir com linhas imagina-

rias as partes do Mundo de que tiveraõ conhecimento para ía^

ber até onde fe eftendiaõ íeus limites : alcançarão os de Euror

palançandohuma linha, que adividede Africa, começando
íio promontório Samonio da Ilha de Gandia , e continuandofe
pelo mar Mediterrâneo, e eftreito de Gibraltar confina até o
Eonentecomo meridiano das Ilhas Canareas , onde íe acaba

aquelia linha meridional ,^e começa a Septentrional.

Obfervando eftas medidas cuidarão ler aquelia terra

mais Occidental como ponto do ultimo fim de Europa, e quan-

do difiTera Homero ,^que os Elifios eftavaõ nas fortunadas
,
que

eraõ as Uhasmais occidentaes, tinhaõ os geograpos mais rar

2âõ de G confiderar aífim mas dizendo , que no ultimo fim da

terra occidentalXe deve confiderar efta a refpeitodo meridiar

no que paiTa pelas Ganareas , E como no tempo emque Eftrar

baõ efcreveo , tinhaõ ja as noffas fortunadas perdido o nome

,

que aquellas haviaõ herdado terminando o ultimo pontade
Europa, parecendolhe terra ultima a fez termo occidental

de
(i ) StràboJibr, "^L

(2) Luçaca^.x^
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de Hefpanha como feaquelias Ilhas eftiveraocom ella contí-

guas,
f . ,

Naô fe teve no tempo de Homero noticia da navega-

ção do Occeano , nem muitos annos deípois por Terem as mais

celebres daquelie tampo ade VliíTes, em que o meímo poeta

gaílou tantos verfos , encarecendo feus fabulofos trabalhos. A
de Eneasfogindode Troya até chegar a Itália. A jornada de

Colchos porJaíaõ, em que Virgílio, Orpheo ,€ ApoUoni em-
pregarão íeus-engenhos : todas navegaçoens dentro do Medi»-

t^rraneo a vilta da terra , femengolfaríle^nem exprimentar as.

tempeftades.do Oceano.
E ainda ,que Plinio ,.e outros que o íeguem daõ noti^-

cia da viagem ,
que Hanon Capitão de Gar-thago fez ,, defco-

brindo a coftade Africa até o Seo Arábico (íe he que. foi ver-

dadeira ) nunca fe apartou da vi^a da ter;ra , que hia fondando:

comodenoíTos Portuguefes efcrevejoaõ de Barro$.em feus»

primeiros deícobrimentos, quando por mandado do Infante

Dom Henrique , filho de ElRey Dom Joaô o primeiro deraõi

felice principio ás navegaçoena do Oriente ,
por te aquelle té-

po naõ íer achada a invenção da agulha , e outros inílrumen^
tos náuticos, com que homen« de limitado entendimento , íê
atrevem a navegar a imeníTdade do Occeano ,de cujas Ilhas

naõ havia noticia em Grécia quando Homero efcreveo,. princi-^

palmente das Canareas de que em* Europa tinhaõ taõ pouca >
que diz hum Autor noíTo , que fe negava a ellas no VeraÔ em
nãos grandes , tendo para fi os que lá chegavaô, que faziaõ húa
grande maravilha *, pofto que naõ faltou Èfcriptor que fem fu-
damentofoffe dizer, que Hiípalo , hum dos antigos Reys de
Berolofez armada com que defcobrio as Canareas, Ilhas do
€abo V€rde5e outras daquella mgr aos 6jò.annos do diluyiOo.

( 1 ) P//«. //í. 2, c. 6y;.

( a ) Barros decad, i . lib. i;

( 3 ) Mehhiar EJiico cap. $ da viagem do GaJeaS Santiago.

( 4 ) Feter. lib. 1 5 . cSm, in c, i o. Qenef verf, 4,

€1^
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CAPITULO XXXIV.

Em queje conclue dar Etífa o nome aos campos Elijios , e

opinioens que Lisboa o tomou delles.

A Os Padres Bento Pereira, eCornelio a Lápide nao pare-
ce mal fundada opinião, que noíTo Elifa , e feus defcen*

dentes navegando pelo Mediterrâneo, e faindo pelo eílreito

de Gibaltar , chegarão ás Ilhas fortunadas , a que chamarão
Eiifeas, ou Elifias do nome de feu primeiro povoador : dando
lugar aos Poetas para affentar neilas o lugar dos Bemaventura-
dos chamandolhe campos Eiifios , e fe pela fcmelhanqa dos
nomes fe pôde conjeòlurar quaes foíTem os fundadores das Ci-

dades parece provável ,
que a da Ceita tomafe de Elifa o pri-

meiro liome que teve de Esiifa , e que elie a fundaffe quando
deferabocou o eftreito.

Nâõ íe pode cuidar, que tão eminentiflimos expoíito-

rés da Efcritura fallaíTcm dasGanareas; mas que tiveíTem no-
ticia das noffas fortunadas, e foubeíTem muito de Geographia,

lem a qual íe lião pôde fazer perfeita interpretarão da Efcri-

tura, a qual (como temgs provado) entende também por

Ilhas as terras, que o naõ faô , e os Autores que trattaô das Ga-

iiaròas ( pofto qae lhe chamarão fortunadas,) não dizem que
folTem chamadas Elifias : como òs allegados interpretres ; o
que fomente fe deve entender de Elifea.que he a noíTa Cida-

de de Lisboa , terra ainda que continente , banhada de mar,
í^èlaqufál aEícritura, e gentilidade philofophica entenderão a

que e^a rodeada delle.

João Goropio como Autor defintereílado ( fallando da

fundação de Lisboa ) facilitou a duvida affirmando tomarem
os campos Eliíios o nome de Elifa , e que eftes erão os de lÁs-

hi>á. Nonjolum (dizelle) ab Elifa Jovisfilio yjapenmpotf
^ -

•

'.' ac

( I ) Fr,Jero. Ro.nan. Ub. 8. r.i r. Rei puh. Gentil,

( z ) CorneL i Lapid. in Penta teuchon,

( 3 ) Z). Ag,Manoel Ub i . da vida de D. Duarte de Menefes,

(4 } Goropio» Ub* 4. HiJp.foL 57.^ 9. Hermateníe.
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ac eepitprimam , ir ti^his , ^ nominh originem fed occafionem

tttam poetií dedit de Elyjiis campisfabulandi. Qiier dizer que

tízõ temente tomou Lisboa nome , e principio deEJifa filha

dejauan, e neto de Japheth : mas deu occafiaõ aos Poetas

para inuentarem as fabulas dos campos Elifios. Deve notarfe

em Goropio chamar a noíTo EHfa fiiho de Júpiter , e neto de

Japeto , accomodandofe á opinião dos antigos , que fizeraó

Deofes de fua falia Religião a alguns dos Patriarchas , que

floreceraõ antes » e defpois do diluvio como appontou Ge-
nebrardo*.

Que os campos de Lisboa foflem os Elifios confirmaô

D, Sebaftiaõ de Covarrubias , o P. Fr» António Brandão , eFr.

Baltaíar de Vidloria com eftas palavras. Los campos Elyfio^

fmron adoude el rio %ijo , llamado entonces Efúgiojt mete eu la

mar amam derecha de los quales tomaron elnombre lacitidaà

Elijipolis , o Olijlpo que es Lisboa ^y laprovincia de Elyjitania:

» Lufitania* A ifto ultimo devia aludir o noífo Camoens,quan«»
do de marcou os limites da antigua Lufitania Êalíando de Lu--

to , ou Lyíias , naquelles verfos.

Do Douro , e Guadiana o eampo ufano.

Ja ditta Elífw tanto o contentou ,
^r.

Manoel Corrêa de Moiate negro diífe ^que Lisboa fe
chamara Elyllpolis, que vai o mefmo, que Cidade dos Eiifios,'

de que toda a Provincia tomou o nome de Elyfipelitania , e
corrupto ficou Elyfitania de que fe não pôde duvidar, pois ve-
mos em Europa , e fora delia muitos Reynos y. que tomarão
nome de Cidades íuas metropolis, como Napotes , Milaõ ,

Leaõ,.Cranada,, fiteTambém muitas Cidades , Províncias, e
Reynos

',
tomatão nome dos fitios,^e lugares em que forão fun-

dadas. A Cidade de Loreto em IvAiÊà 0^ tomou de hum lugar,
em que havia boiques de Loureiros, chamados na lingua La-

tina,

( 1 ) Gebrard in dronoL
( 2 ) CovarrubdasfbL j z6. Thets. Hng-, Hijpan, Brandão 3./.,

Monarch. lib. lo.cap. x6.^, final. Vki. i.p.lib. 4, cap. 27. C^
Vioens cant. S. efi,:}.

( 3 ) Monte negrointabuL
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tina , Lauretum , e com pouca corrupção Loreto. A de Mom-
pelhier em França foi chamada em Latim, Mons Pejulanuf^
por eílar fundada em hum monte aflim chamado, e deixando
exemplos fora do Reyno dentro do noíTo a antiga Aramenha
ou Hermínia tomou o nome do monte Hermínio , e a feus po-
vos chamaraè Plínio ^ e outras geographos, Plumbarios p^lo
eftanho , ou chumbo

, que perto delle fe tirava.

Muito mais modernos exemplos faõ das Cidades An-
gra , e Ponte delgada das ilhas Terceira

., e S. Miguel , á pri-

meira das quaes deu nome a grande enfeada, ou Angra em que
eftáfituada, e á outra aeítreitá ^liitgua , ou delgada ponta de
terra que alli fe mete no pTiár^e corrupto o vocábulo, em lugat

de Ponta , dizemos hoje Ponte delgada. A Villa das Caldas fe

chamou aífim da^ fuás aquas cálidas y e a Cidade de Lagos de
huns , que havia junto delia. Vemos ifto em Províncias vaftif-

fimas 'i pois não fallnndo na noíTa Interamenfe entre os dous
rios Douro , e Minho , e Tranftagana adem do Tejo , a grande
Moíopotamiao naefmo vai , que terra entre rios por regarem
íeus limites oTigris, e Euphrates: Kbaftou o I«do para dar

nome a toda a índia chamada por outro nome , Tndoftã, por
correr por ella.elle.caudalaío rio: com que fe confirma havec
tomado Lisboa o nome Elyíipolis dos campos Elifios , em que
citava fituada.

Eftes fiiridàmentos faô baftantes para fe confirmar

também noffa opiíliaõ ,
porque fe El ifa habitou nos campos

Eiifios, que delle tomarão de Usbiia, fe fegue , que delle, ou
delles o teve eila Cidade. E além dos Padres Bento Pereira , e
Cornelio aLopide^, Gaípar Sanchez, eVilhalpando commen*
tadorês de Ezechiel , todos da Companhia de Jefus fobre as

palavras de infniis Ehja^ tem para fi, que Eiifa habitou nos

campos Eliíios que delle herdarão o nome : os quaes confotf

me aoque allegamos no cap. paíTado ellavão nas noflas antigas

fortunadas , e não nas Ilhas Ganareas*

(i) Plmio hifl. nat,

< 2 ) Sanches , ir Vtiialpand ad cap^ 27. Eizecb. fu 19*

CA.
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CAPITULO XXXV.

Differença que ha entre as àuas Ilhas Erythrea , e Erytbia,

pfovaje Jer ejiafogunda huma de noffas antigasfortu-
nadas^

VAriamente fallâraô os geographos na fituaçaõ das duas
Ilhas Erythrea , e Erythia , huns confundindo as , co-

ího fe fora huma fó , e outros, ainda quefizeraõ diftinqaô de
ambas , não atinarão com as origens de feus nomes : de que
tem refultado naõ.eílarem atégora averiguadas ambas as cou-
sas

, pelo que provaremos o que parecer mais veriilmil , que
lie fer a Ilha de Cadiz a Erythrea,, e a Erythia huma das nof-
£as fortunadas.

Failando das Ilhas do Oceano diíTe Pomponio Mela,
C]ue a Erythia eílava na Luíitania,e fora habitada por Geryao,
e affira mefmo otátras fem próprios nomes, In Lu/itanía Ery-
thia , quam Geryone hahitatwn accepimus , ull^quejine certis

fiomintbus. (l^c. Aparte em que eílá Ilha efteve declarou João
Olivario nas annotaçoeas de Meia' dizendo, Erythia viilg9

Berlengas. Do meímo parecer fa5 Aòrahaô Orteiio , D. Sebaf-
tiaô de Covarrubiãs , e Nebrixa dizendo expceílameate íer a
Illia Erythia a que hoje chamamos Berlengas, nome coiupto
de Landobris, que alguns affirmaõ íeraqueexta das fottui-

nâdas«

Vafeo, Beuter, e Dom Martim Carrilho efcrevem,
que a IlhaErythrefljOuErythia eftava no mar de Portugal^cora

3ue fe confirma a piimeira opiaiaõe Plínio íenaõ apartou da
e Mela : porque failando em ambas as Ilhas diíTe pela de Ca-

diz , ou ouira
,
que cora elIa coníirmava, Ab eo iatere quQ

Hifpaniamjpeclat pajfiburfere centum alterca injuia efl , lufiga^

T tria

< I ) Mela. lik 3, cap, 6,

.( ^ ) Joan. Olivar.annot aâ Metam Orteliu? In tabul.antiq.

Hifp. Covarr in Thezaur. Nebrixa inprologJecad, Fu/^eus, cap^

10. cbronic. Hifp.

( 3 ) Beuterhh i*capri<}. Cbronic, Faknt. Plith lib^ 4 c.22^
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tria milita pajfus , mille lata , hi qua prius ojpidum Caãium
fuH , vocãtur ah Epioro ,

&* Philiftiie Erytfbia , in bac Ceryo*

nes habitaffe a qtiibtifdayn exijiímatur cuius armenta Hercules

abduxit. E acreícenta logo. Sunt qui aliam effe eam , i^ contra

Lufitaniam arbitrantur y eodemqm nonúne quondam ibt appel-

lafit, Qiier dizei
, que por hwm Jadt» de Heípanha , pouco

mais , ou menos de cem palTos havia. outra Ilha de três mil de*

comprido, e mil de largo* ^ @m que pnmeipo eftivera o lugar
de Cadiz : a quat era chamada de Ephoro , e Philiftides Ery-

Ihia : e alguns tinhaõ para íi habitarem, nella os Geryoens :

cujos gados roubou Hercules ; ^ outros cuidavaõ haver outra

Uha Erythia oppofta a Lufitania que antigamente tivera neila

G mefmo. nome.
Tí"attando Solino da Ilha de Cadiz diíle ,. que íe pro-

vava com algumas memorias viver nella Geryão : pofto que^

alguns tinhaô para fi que Hercules lhe levata os gados de ou-
tra j que eftava defronte de Lufitania. In bac (diz ellejGéryo-

nem auum agitavtjjè plurimis monimentisprohatur^tatMtfiqui^
dam put^efit Ilercitle^n beves e?: alia inlulaahdimijje^qtia Lujita-

niam contuQtiir. Fr. Bí^rnardo de Britto pro infuaíaõ de André
de Refende fitua efta ilha *)unto ao cabo de So Vicente , e naã-

foi efte o penfamento dcReíènde , porque na annotaqaõ do-
ze do livro fegundo do feu Vincencio faliando daquelle rabo»,

diz fer chamado de alguns ífí^ríwi: , nomenaícido da fabula de
Geryão, e que He^rules lho puzera : e ainda que fegue efta^

opinião nos verfos , he mais ficção poética que opinião aflen-

tada , por ter por fabula a vindade Hercules á aquelle lugar,

e efcrever-íe qiue os gados roubados a Geryaõ íora de huma.
Ilha fituada defronte da Lufitania.

E ainda que Flinio no lugar citado (allegando a Epho»
ro , e Philiítides que chamou Erythreaá Ilha de Cadiz juntan-

do , que havia outra defronte da Lufitaniá com o mefmo no-

me : fegue eílra opinião
,
porque Steliano , e Dionyfio fazem

a Ilha de Cadrz diíFerente da noffa : o que confirma Pomponio^
Mela com as palavras, que allegamos , enaõ apparece nefte-

tempo
( t ) Solm, cap. ly,

( 2 ) Fr. Beni. lib, i . cap . 8. Refend. annot. 1 1. in lib^i. Vinc,

k%) Stephaiz.ds whih. Dionyf, defiíMorbisi*
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tempo

, porque íe acabou com outras; pelo que não podia (ec

opinião de Refende, eftara Ilha Erythia no cabo de S.Vicen-

te , fenão na cofta de Portugal. Eftrabaó não fazendo diftin-

'Çaõ de huma , e outra Ilha díffe que a de Cadiz fe chamava
Erythia onde fucedera o que as fabulas vulgarmente diziaõ de
Geryaó.

Nas authoridades deftes geographos fe deve notar,

que os mais modernos repetem as palavras dos que lhes pre-

cederão , e que íendo Eftrabaõ Grego , fe refere a Pherecydes,

que também o era: e Plinio a Ephoro, e Philiftides também
Cregos : todos os quaes foraõ mentrrofos em fuás relaçoens,

principalmente no queefcreveraó de geographia : fendo def-

te vicio reprehendidos por todos os modernos , e ainda dos
antigos feus com temporaneos. Eplioro citado porPlmio ef-

tá tão mal avaliado , que delle , e dos mais Gregos diile o hif-

toriador Jofepho, que tendo-fe pordeligentes,fabiaõ táo pou-
co das coufas de Hefpanha que cuidarão íerem os Hefpanhocs
huma fó Cidade, fendo eoufa notória que habitavaõ tanta par-

te da terra Occidental, e que juntamente efcreveraô de Céus

cuftumes muitas coufas, que não havia nelles , nem neilas íe

fallava , íendo caufa de ignoi^rem a verdade eftar longe , e
efcrevendo coufas incertas queriaa dar a entender íaberem
mais que outros relatarão.

S, Jeronymo, Tito Livio, e Quintiliano trattaraõ aos

;. Gregos de pouco verdadeiros , e Diodoro Siculo , que o nao
íoi muito , notou o mefmo vicio em Heilantco,Cadmo , He-
cateo ^ Heródoto , Thucydides , Xenophunte, Ephoro, e
Theopompo : mas logo os diículpa dizendo, que naõ ertarao

por pouco deiigentes : mas por faltar-lhes baftante noticia

das Províncias de que íizeuão nienqão. Náo fó em Gregos íe

acha eila faka ,, mas também zm Latinos : pois fendo Corne-
lio Tácito s^ mais politico, e diligente dos Romanos efcreveo

T ii dos

(í) SfirahQnb,^,

{ 2 ) Jojepb. lib, i . contra Applan»

( 3 ) ^'- J^yi^^' i^ cap, vj, Ekech, TitUí Liv. decad. 3. lib. S.

Quimil, lib, i. cap. ^.D*odor, lib, 1. cdp, lu
( 4) Barm. tom. u m. ju Jiiftin^ lib, 35-. Flaiu Vo^ifc, m

princip.
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dosJudeos as mentiras

,
que lhe notou o Cardeal Baronio : as

quaes feachão também em Trogo , ejiiflino : ©que confide-

randoJunio TibcFÍano dizia a Flávio Vopiíeo (como elle con-

ieíTa no principio de foa hiftoria) que efcreveffe , Gomo lhe pa*

receíTe melhor, eflando certo> que le relataffe couías menti-

roías havia de ter muitos companheiros, es quais erão reputa-

dos por Authores (ia eloquência htftoria.

Pelo qtie a Eftrabâo , Plínio, e Solina em quanto fe-

guem Gregos y ou fallão aaihiguamente , nSo fe deve dar tan-

to credko como a Pomponio Mela Hefpaiíhol , e natural da
cofta do eftreito , o qual naô podia^^nora^ as coufas de Cadiz

^

diftando delia fete centos e fincoenta eftadios, que fazem
vinte três legoas. Os bons preceitos do hiftoriar , avaHão me-
lhor , nas relaçoens de hum Reyno , osnaturaes delJè,. que
os eftrangeiros : como appontou Fr. João de Ia Puente allegan-

do a Baronio , Maríilio Lesbio, e outros» de que fe fegus

(' conformando*nos com o acertada juizo dè Morales)quc dos

antigos havemos dar mais credito a Mela , que a Gregos , nem
aos que os feguirão por fer natural de Refpanha., e mais anti-

go , que Biinio , e Solino : com que íe prova eílar a Hha Ery^
íhiano mar de Luíitania, e enganarenfe os que a confundirão
com a Erythrea de Cadiz ^ como no feguinte capitulo provâr-

remos.

CAPITULO XXXVL

Pram'^fe fer a Ilha ãe Cadiz chamada Erytí^rea ^ e quem
Ibê^êz ejle nome.

Ainda quefe moUra evidenteroente,ferem Ilhas diíFeren^

tes a Erythia, e Eaythrea provaremos a origem donome
defta para inteligência do qu3 vão os efcrevendo. Goneordão

muitos>

( r ) Melalíb, 3. cap. 6. Straholib. i. Fuente lib.\:cap. 10..

$.1. Baron, torno \^.an. 64. num. 6. MarHhLesb. HL de origin..

gentis ItaL Moral, difcurf.4.^ 13. antiq,

( 2 ) Strahãolíb,%Dioã9t\ rtb.6-. cup^j, Plifi.Jíb.^.ec^^i.éf'

%*cap.i^.



e grandezas de Lishoa. .149
muitos dos geographos , e Autores antigos, que Pheniees, Ty-
rios , eSídones, partindo do mar vermelho para o OGcidenta»!,

pararão junto do eftreito , e povoarão a Ilha de Cadíz a que
por infinuação de Ephoro , e Philiftides chamou Plinio Erythia

nome dado pelos Tyrios, q«e vierão do mar vermelho. O mef-
mo efcreveo Solino chamando a eila Ilha Erythrea , e não
Erythia , como Plinio, De ambos parece ,

que o tomou Santo
Ifidoro quando fallou da Ilha de Cadiz ,

porque ufou de fuás-*

palavras^

Atem deftes Autores antigos , concordâo Bordonio

,

Poza,Fk)rião do Campa, etodos os modernos, que naçoens;

do majf vermelho vierão povoaila, e lhe puzerao o nome de
Erythèa: pelo que íeenganoei Plimo em^ lhe chamar Erythia

porque fe todos fâõ de opinião contraria , e dão a caufa delia,,

que razão teve para fingialârfzar-íe > fe não quizermos defea-
delo com dizer,qu€ algum exemplar corruptQ fez trocar hunu
nome por outro na ímpreííão^

Parecendo ifto coufa mais verifínrrií, pudera dizer com»
mayot fundamento o Licenciado Salazar, fer erro de Plínio-

chamar a CadizErythia,e nãd> queoera da impreíTão de Solino
dizelo ao contrario ;: por^ fe o mar vermelho he chamado dos-

Gregos Erythrm) pelas cauías, e razoens relatadas por noíTo in-
figne hiftoriador João de.Barros:. como lhe havião pôraquel-
las naqoens quedelle vinhãonome differente de fuanatureza?'
fendo íeu intento perpetuar a. memoria de fua jornada na po-
voação daquella Ilha : a qual vinhão fazer por concelho de
hum oráculo. E qiiando fe houveílede emmendar a Solino, o
inefmofe havia fazer a Silio Itálico Hefpanhol, e outros,.que
Bie chamarão Erythrea t o Poeta naquelle veífo».

Nam repeto Uercuhas. Erythrea ãd litteraCadey.

£ ainda>

( I ) SoUti' cap. j6.

,
{? 2 ) S, I^dor. lik 14. cap. 6. EtymoK
( 3 ) Bardon.iJib.i.foliZ.opusinSularis.

{ 4 ) Foza mtíq.popul Htjpan.. Flvrian. lib. u cap. i j. Pa*-

ente lib, j, cap. 4. g.a.

(5 ) Barros decad.2, lib. 8. cap. 1-

(é> Selim Itak IÍÍ..16.
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E ainda qOvidio lhe deu elle nome enganou -fe em chamar ao
gado de Geryão, Ernhrea, tendo para íi

,
que o levara da Ilhi

Cadiz naquelles verfos.

Ecce boves illuc Erytbreidas appUcãt heros,

Emenfuslongi clavigsr orbis iter.

Confirma noiTo intento Fr.João de la Puente , e antes delle o
ViterbenCe fazendo Autor do nome defta Ilha aErythreo hum
dos^Reys antigos do teu Berofo ; o que parece feguir Pineda, e
Medina , que o faz natural delia ; e ou tomaíTe o nome de Ery-
threo y ou das naqoens do taar vermelho , todos convém em
fer chamada Erythrea: com que fica averiguada a diftjnçâo que
há entre ella , e a noíTa Erythrea : e provadas as origens de
íeus nomes , e ferem diíFerentes huma de outra.

E porque da equirocaçaõ , que houve entre os geo*
graphos , que trattarão deíla matéria , fe feguio huma grande
itiículdade

,
que he averiguar de qual deftas Ilhas roubou o

valerofo Hercules os gados de Geryão , nos pareceo provalo o
melhor que for pollivel , dizendo juntamente o que delle fabu-

larão os antigos : por termos muita parte em fua hiftoria ver-

dadeira, e íer Geryão noffo natural , e não Africano, nem ef-

trangeiro, como muitos differaô, fazendo-o tyranno , e faci-

norofo , lendo natural , e Senhor de muita parte de Hefpanha,

e primeiro que delle trattemos , havemos de provar a origem
do nome da noíla Ilha Erythia

,
que he mui diferente da Ery-

threa.

(i ) OvidJib. i.fafl.

\^) Quente Itb. j, cap. 4,. §. 2, Viterb. cap. 26 • de Regib.

IítJp.Pimdalib.i,cap,^.%.l. Medina lib. i.cap.^i.

CA-
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CAPITtJLO XXXVII.

Declaraõ-fehuma^ palavras de Apoloàoro Athenknfc, de que

Je collige haver tomado a Ilha Erytbia nome de huma

das quatro irmaaSy qusguardavaaa borro das maçaas

de owro.

PRovado , que a Ilha Erythia foi homa de noffas antigas

fortunadas, convém moftrara origem defeu nome, em
£,ue fe enCerraõ algumas fabulas, e antiguidades das mais cele-

bradas por Poetas , eMythologios \ e com.o não tenhamos ef-

criptor de que fe coUija, nos valeremos de conjeiílurasicuja ve-

wfimilidade Tito Livio approvava em coufas tepultadas em^^

tantaantiguidade^ principalmente quando os Gregos obícure-

eêtão noíTas hiftorias verdadeiras com as fícçoensde que com-
puzerão (uas fabufas , íeguindofe diílo a confufaõ em que nos
vemos , para acertar en^ coulas tão antigas , e disfarçadas : pe^

loque tomaremos a matéria defte capitulo demais atraz, ex-

pondo-nos ás ctníuras a que eílão fujeitos os prinjeiros Au-
tores de huma opinião nova , para provar a origem áo nome da
IJha Erythra.

Varias forão as dos Mythologíos em affentar a parte
cm qiie eílava o jardim das irrsãas Hefperides \ no qual haviam

aquellas celebres arvores
,
que davaõ por fruto ma^aãs de

ouro
, guardadas dt hum ferociffimo Dragaô de cem cabeças:

que velando continuamente lhes fervia de centinela. Vifgilio,

e Mela tem para fi habitarem eftas Hefperides em Ilhas do
mar Atlântico junto á terra de Africa , as quaes conforme fua:

fituaçaõ , não podem fer outras
, que as do Cabo verde. Dei-

te parecer foi o nofío Principe dos Poetas naquellas efl:an^

das.

Paffadãs tendo ja as Carfarias Ilbas^

Que tiveraõ por nome fortunadas
,

( I ) Tit. num, lib. f,

( 2 ) Vírg, líb. j^Melã lib. 5. defitugrbk.

\ i ) Camoens cant, 4, í/?. i'&%
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Entramos navegando pelas filhas

DovelhoKeJperiOyHefperidas chamadas.

Na eftancia íeguinte o declarou melhor dizendo :

A aqtiella Ilha apertamos , que tomou
O nome do guendrú Santiago.

Com o nome áe Sando patrão de Hefpanha he conhecida a
maior, e principal daquelias Ilhas na opinião de Camoens ;

devendo atribuiia a Santiago o Menor
, que aqueíia ilha tem

por padroeiro por fer defcuberta em fe»i dia, Higinio , e Dio-
doropôem eftes hortos em Africa, e declarão Plinio, e Soliao,
eítarem na cofta de Mauritânia Tingintaniajunto ao promoa-
torio ,que foi cha-iíado de Ampelufa , hoje ponta de Alcácer,
ou cabo de Efpaitel s opinião que parece haver íeguido Luis
de Camoens , relatando asemprefa del-R.ey Dom Afonfo o
Quinto de Portugal , chamado commummente o Africanoi

naquelles veríos,

Efle pôde colher afmaçaas deouro^

Quefómeâte o Tyrinthio colher pode.

E fora^ tanta? as opinioens (obre a parte em que efte jardim

eftava , que fora couíâ canfada referillas. Delle levou Hypo-
uieaes as maqaãs com que venceo Atalanta , e a da difcoijia,

que Paris julgou deverfe a Vénus por mais fermofa , que asT

outras Deoías, E como taõ celebrada a ventura, quiz Eurif-

theo provar nella ao invencível Hercules , e a em^)rend»2o , e
acabou com tanta gloria , como as outras , fendo contada pelo

l^iidecirno de íeus trabalhos-.

O que

( I ) Higin, llb. 2, AJlr. Diodor. lib.j. cap. z, Plin. lib.$.c,i.

Solin. cap. 27.

( i ) Carmens caní. 4. £/?. 5-5'

.

^3) T'9eocrh. m A^nari lld^ Clemens Akx, Itb. 3. Pedag.

E'í'jpil in Tróid. Uomsy. lih. 4. llid. Maya lih. 4. caf,.io.

Fhihfopk Jecret^e. Apolodoro Itb. %. Bibliot,fer.deorig, De*

oram*
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O que faz a noíTo intento he , efcrever Apolodoro

Athenienfe,- eítar eíte horto no mar Atlântico HyperboreOj,

que fica debaixo do Norte : onde as quatro irmãas Hefperides

( chamadas Egia , Erythia, Vefta , e Aretufa) guardarão as

maçaãs de ouro, que Juno deu a feu irmaõ Júpiter em cafa-

mento ,. com eftas palavras o diíle Apolodoro fallando dos

trabalhos de Hercules , na^ verfaó de Benediílo Egio Spoleti*

no: Eofjfiéíh autent btjce cisrtammbus^ y intra tinius menjij y

amorumqtie oão curriculum Euryfthmís Augea pecoris , cS^

Bydra lúbortbus minime aàmijfts , undecmam Eerculi ^rum-
fiam impojuit-y, ut ab Hefparis áurea mala reportaret H^c ve*

TO tion , ut quorumdam ejifententia in Lyhia erant ,- f^d in Hy^
perboreorum Atlante , qu£- Juno /uis in 7JUptmJoui muneri de-

dit. Ea Draco immortalis Typhonis y& Echidruefilius^ centiceps

affervabat. Hâc variis etiam on^nhimque generum vocibus uté^

hatur yCumqUo ,^ He/peridei Al gle , Erythia y Vejla^ cS?" Are-

thpfa Jiíiiul cujiodieban: quer á\7MT::: Acabada.^ efl:as> batalhas

por efpaciodeoico annos, e hum mez , naõ Ce contentando
Eryílbeo com os trabalhos do gado de Augeas , e da Hydra,
encarregou aHercules a undécima emprefa . para q lhe lèvaf-

fe asn açaas de ouro do jardim das Heíperides, Eftas naõef*
tavão em Afriaa, como alguns cuidão y, fenab no mar Atlanti'-

CO Hyperboreo , e foraô aquellàs , que Jirno apreíentou a
Júpiter em feu cafamento , guardava aso Dragaõ immortaJ de
cem cabeí^as , filho de Typhon , e da Echidna : c qual ufavai

de varias vozes de todos os géneros ,, e com elle as guardavaõ
^juntamente as Hefperides

, qúeenaõ Egle, Erythia, Veíta, e
Arethuía*

E ainda que naõ faltou quem notafle eíla fingulàrida-

de em Apolodoro , fundando-nos em fua opinião ,. poderemos
conjedurar , que a nolTa Ilha Erythia te mou nome de huma-
das quatro irmãàs, que elle eícreve ler aíllm chamada : mas
quando queiramos afírmalo havemos de vencer a diíHculdade
de eílai o jardim das Hefperides em o mar Atlântico Hyper-
boreo ;. para que havemes de íupor

,
que as noíTas Btrlengas,

cantigas fortunadas(conforme as fituaçoens de Ellrabaõ, Me-
V l3>

( I ) Vlttcr, r, p lib\ 2. cafr. 13. theatr. Deor.

(2. ) SrabJib.^.Me/a lib.i^c.^J'lin* lib.^x.2

1

. S&/ifí. c.i$y
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la , Plínio , e Solino ) eftavaõ 1:0 lado Septentrional de Hef-
panha

,
que começava no noíTo promontório Olillponenfe:

porque na opinião dos Geographos antigos, eraõ os Lufitanos

tidos por gente que habitava da parte do Norte (entendefe os
inclaidos da terra do mefmo promontório para diante, ) Efta

foi acaufa ,
porque Eftrabão ihes chamou Arcios

^
que vai o

itiefmo
,
que gente do Norte , como notou Fr.JoaÕ de Ia Pu-

ente : por fer com o nome Arítico conhecido aquelle polo t

ò qual lhe deraõ os Poetas da fabula de Califto, e Arcas con-
vertidos em Uflos. De que fe fegue

,
que polo Ardlico , he o

melmo , que Norte Septentrional , conforme a Nebrixa , e vai

omelmo chamar Septentrional ao mar Atlaotico do Norte ,

que Àrdico , ou Hypsrborco , como lhe chamou Apolodoro;
porque os montes , de que tomou efte ultimo nome , caheni

debaixo do mefmo polo : affim o diíTe o noíTo Camoens:

Ld onde mais debaixo pjld do polo

Os montes Hyperboreos aparecem ,

E aquelles , onde fempre fopra Eolo
,

E CO nome dosjoprosfe enobrecem.

Êfendo Apolodoro da opinião dos mais Geographos antigos,

diíTe com elles ,
que o horto das Heíperides eítava no mar

Atlântico Hyperboreo , entendendo o pelo noíTo Atlântico

Septentrional, e naô pelo que íica debaixo do poio ; o que

fe funda em boa razaõ
,
porqne opinando Plinio , com os mais

antigos , que das Zonas fó as duas temperadas^ fe habitavao : e

naõ as outras ,
pela vehemencia dos rayor do Sol , lua obliqui-

dade , e apartamento; naõ havia Apolodoro dizer, que viviao

as Hçfperides" debaixo do polo Arálico, tendo toda a terra dei-

le por iahabitavel : peno que podemos entender o diíTe.pelo

inár Atlântico , e lado Septentrional, que faz o noíTo promon-

tório.

Confirma fe efta conjedtura com haver confervado a

noíla

( I ) Fítente Ub. 3. cap, ly. §. 2.

' i^z) Nebrix. in diciwn,

( 3 ) Camoens cajit: 3 . Efl. 8.

( 4 )
- Fl in. Ub. 3 2 . cap. ó 8,.
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noíTallha Erythia o nome de huma das quatro irmãas Hefpe*

lides , em que fallou o mefmo Autor : argumento baílante de

eftarem nellaas maçãasde ouro, que guardavaô ,
porque da

confervaçaõ de femelhantes nomes antigos , refuíta prova

conjeftural , que fe naõ pôde fundar em outros documentos.

Iflo confiderou Tito Livio ,
quando fe contentava de haver

em cafos íemelhantes huma apparencia verifimil:porquehum

dos principaes fundamentos da verdade em couías antigas he
o) veftigio de feus nomes ; e foi o que diíTe Hugo de Santo Vi-

íiore , que quando a verdade fe naô podia averiguar de todo

ialguma coufa era chegarfe a ella ; e fundando o em muitas leys

de direito commum
,
provou Govarrubias a pleniflima prova,

que as conjecturas fazem neftes cafos.

CAPITULO XXXVIII.

Que profegue a matéria do pajfaào^ e donde foi natural GeryaS^
com tudo o qtiejua hijldria tem de veri?adeira , oufa*

btiloja.

QUando fequizeíTe oppor contra eíla noíTa conjedlura,
^ parecer mais veriílmil

, que as Herperides vivellem
em Ilhas adjacentes a terra de' africa, em que ef-

tava o jardim das maçaas de ouro, eonde íeu pay Atlas era
Rey de Mauritânia ; lhe refponderemos,que fallaô variamen-
te todos os Autores nas coufasde Hefpero, e Atlas feu irmaõ,
porque huns os fazem Africanos, outros Italianos , e de ou-
tras^naçoens. O Viterbenfe faz a Hefpero companheiro, ou ir-
niaõ de Hercules Lybico , e que reinou em Hefpanha aos fe-
ifcentos fmcoenta enove annos do diluvio r o que feguiraõ
Tarrapha com os mais feqiiazes de Berofo, ainda que Boòaeio,

V ii é Gonde
(i) Liv.decad, I,

( 2 ) Hugo lib.ptanot, eliicidat. cap. iS. CovariuL cap. ai.
nnm: f. pratt, ^u£f,

„ ( 3 ) Viterb. de RegnumWfpml cap\ 15-. Tmraph, de Peg.
Hífpan. vorb. Hefperus Bocac. HL 4^. geueakg; Deorum. Nat:
Comit.lib.y.cap.j.
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e Conde Natal tocando a liiftoria verdadeia deila fabula dif-

feraÕ,que Hefpero, Atlas > eas Hefperides viverão em Afri-

ca*

Confirma noíTo intento Joaõ Perez de Moya, com que
as Heíperides foraô filhas de Hefpera , irmão de Atlante, filho

déjapeto , e da i>íi;nph3 Afia: e ambos irmãos fe foraõ a
Mauritânia: onde Atlante veio a íer Rey, e Hefpcro paíTou

ás Ilhas do már Oceano, chamando-fe Philodletes antes que
quer dizer Occidental na lingua Grega ^ tomando o nome da
eílrella de Vénus, que aparece depois do Sol pofto ; e que as

HeCperides fuás filhas tinhao o jardim das maçãs de ouro,guar-

dado pele Dragão , que nunca dormia. Os que moralizarão a
fabula ^ entenderão pelo mar, que cerca a Ilha em que o jar-

dim eífcava , o Dragaõ ferociíÒmo, que os Poetas fingirão gar-

dalo , pe'a fúria com que o mar fe alters , e move com qual-

quer vento : priacipalmente quando os do Inverno combatem
os fragmentos denoíTas ilhas tortynadas,

Segueíe, que Te Hei pêro paíTou ás Ilhas Occidentaes,

e com elleas Hefperides lua> filhas : onde foraõ fenhoras da-

quelíe jaídim 5 feria emnoíTastortunadas , e que eftas irmãas

viveíTem na chamada Erythia, huma delias cercadas do mar
entendido peio Dragaõ, e ferem as m^fmas em que fallou

Apolodoro. E porque também juntamente Gcryão foi natural

defta Ilha, diremos o que os Autores efcrevendo de (ua hiflro-

3fia, com outra etymologia da mefma Ilha , com que fe confir-

ma levar delia Hercules os gados que tinhaõ vellos de ouro.

Cora bem ponderados fundamentos duvidarão alguns

varoens doclos em antiguidades dos Reis que tirou a luz o
Viterbenfe , entre os quaes naõ he Geryão de menos confide-

raqaõ ^ porque fua verdadeira hiftoria deu occafiaõ a fabulari-

aarera poetas , e raythologios que deHes tornarão, E muitos

dosEfcriptores , que cenfuraraó o cathalogo daquelles Reis ,

naõ duvidando (antes tem por coufa certa ) reinarem alguns
delles

( I ) Moyalib. 4. cap. 10. Philofoph. fecret.

X 1 ) Refend.. lik 3. antiq. Mariana lik 1. cap, 7. Fr,Juan.

GiL H.ifpãit popuL Piza Hijlor. Tokt. H^cap. apud Aninmmlib

a. d.^gejiis Mex. Faleph. lib. i. defabuLmrrat» Rhodig. Hk^.
é^jap.%1.
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delleâ em Hefpenha , contaõ a Geriaõ por hum dos verdadei-

ros.

Alguns efcriptores Gregos , referidos por Pineda, com
outros modernos , diííeraô , naó haver tal Geryaõ em Hefpa*
tiha , nem levar delia Herciile!? feus gados ,

porque iílo fuc-

cedera eai Ambracia , ou Amphilochia : as quesforaõ Cida-

des de Herpanha , a primeira dentro naLiiíitania , e afegun-
da Oremfe em Gaif iza; ern que os Gregos atinarão, ignorando

a fituaqa3 deflns Ci Jades. O Viterhen^e cora os que efcreve-

raó daquelles antigos Reis , fazem a Geriaõ natural de Africa

^

dandolhe por nome próprio Deabo , e por appéllido GtT^^
quenaliiigoa Aramea, quer dizer EJirangeiro^nâ Grega ChrU
jeo , e na Latina áureo.^ nome que lhe toi pofto pelo muito
ouro, e riquezas, que adquira. PomponioLetto diz delle, ha-

ver (ido íilhu de Chriíaor , e acrecenta Aldrete , allegando a

Diodoro, ter por cognome efpada de ouro , e fer filho de Me-
dufa; ainda que SabeUico attribue o nome de Chrifaor ao pro-

prio Geriaõ. O Cónego Tanapha , e outros , contam fua def-

cencia do Patriarcha Noé dizeado,que foi filho de Hiarbas an-

tigo Rei de Numidia , ou de Dionyfio filho de Amnon , fubin-

doíua afcendencia de filhos a pays deTriton , Gog , Saba^
Cur até cam , hum dos três filhos daquelle Santo Patriarcha.

Ha nella defcendenciaTiuma grande contradição com
o que deixamos efcriío por autiioridade de tão graves Autores
cuja objeqão nospareceo prevenir , livrandonos das cenfuras

dosdemafiadamentecuriofoí?
,
porque fe Gerião foi filho de

Dionifio Africano , filho de Amnon , chamado também Bac-
cho, Júpiter , e Ofyris , como fallão os authores fobreditos,

Tiasgueras, que eíle teve com Gerião? Sendo, conforme a ifto,

feu filho, a que fe pode refponder com grande fundamento ^

<queos muitos^ que houve deites nomes daquelle teciípo^ cau-
farão equivocac^oens femelhantes , dando occafião a que íie

coafundiflem huns cora outros , e que os Aiitliores não atina-

íTem

( I ) Pineã. Jib, t. rap., 8. §. zJ^tta-hejifcapAO, deReg, Hif*
pan. Berof, lib. 5'. Tarrapb, d? Reg^ Hifp. BeuterJib. i. cap,

9. Florian. Ub. i.caf. 10. Mariu. Skullib.6. Fafausc. 10. Chroru

( 2 ) Pamp, Lst. c. depotttijs, opinar. Aldrete Itb.j^, c. r 8,

ií«í/f . Hifp, Dhdor. lib, 4. cap. 4. Sabelliu Euei. u lib» 5.^4,
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ÍTem muitas vezes em fuás hiftorias.

Os que fizerão a Gerião eílrangeiro , e Africano , fe

fundarão na palavra , Cera^ ou Gerion , que fignifica homem
perigrino : a mefma íigniíicaçâo tem a.palavra antiga Caftelha-

na ,para chamar eílrangeiro ao natural de outra província, a

qual palavra fe compõem da Latina, Extra^eàdi Caílelhana,
Gera : como a efte propolito notou Fr. João de la Puenté , a-

crefcentando, que fe Geryon paíTou de Africa aHefpanha foi

com Teus três filhos, e com tanta gente daquella Província que
pudeíTe em diiferentes batalhas fazer refiftencia ao grande va-

lor de Ofyris , e Hercules feu filho : pelo que duvidava defer
Gerião eftrangeiro> principalmente por fer mui frivola a con-
jectura, que íe faz do nome Gera ; e não efcrever Diodoro

,

nem algum dos Autores antigos
, que elle o foíTe , antes colli-

girfe de todos o contrario.

Faz a noíTo intento efcrever Eftrabão por authoridade

de Steficoro , fer Gerião natural da illuílre província chama-
da Erythia ; Steficorum ( diz elle ) àe Ceryonis armentofic ceei"

niffe exifiimant^ ut , e regione illnftris Erythiíjeprogenitumfue-^

rit, Gs que precederão a Eftrábão, tinhão para fi , com Steíi-

coro, fer Gerião natural da província Erithia , a que chamou
JRegião , Reino , ou Província , e não Ilha , que tudo ífto quer
d izer a palavra , Régio , na lingua Latina \ de que fe deve in-

ferir , não fer Geryaõ natural de Ilha , fenaõ de terra fii me^
que era a do noíTo promontório Olifiponenfe : pois conforme
ao que deixamos efcrito , a noíTa Ilha Erythia , e com ella aií

mais fortunadas , deviaô fer terra continuada com qWq, Tam»
bem fe pode reparar, que chamaíTe Eílrabaõ, illuílre á Pro-

víncia Erythia , donde era Geryão natural
,
que denota fer ter-

ra famofa , e celebre naquelle tempo: como o era adoscam»
pos, edeftrifto de Lisboa , pelas excellencias ,

que os anti"

gos neiles obíerváraõ.

Alguns quizeraõ entender deftas palavras de Eítra-

baõ , que tazia a Geryaõ natural de Cadiz, e quando aíTim

fora , lhe havia chamar Ilha , e não regiaõ illuílre ,
que por

feu

( I ) Puente lib. '}, ap. 4. §. 2.

(2) Steficor,apià.StrahJib.y

( J ) i^^^^- lii* 4. cap, 22.
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fètr curto (ítio delmerecia : pois diz delia Plínio por autho-

! idade dePolybio, ter doze mil paíTos de comprido, e três

mii de largo , os quaes fazem três legoas •, Eílrabaõ a faz ain-

da menor , dizendo, que feus habitadores mais parecia vive-

rem no mar
,
que na terra, pelo pouco íitio que ocupava.

A maior parte dos elcriptores, que fallaõ nas coufas

de Geryaô , dizem delle haver fido tyranno , e que como tal

fe introduzira no fenhorio de Hefpanha , fundandofe nas pa-

lavras de Berofo : AJfimipJlt tyrannidem : em que notou agu-

damente Diogo de Paiva de Andrade : naó queria dizer que
Cerião fe fizera tyranno, mas que tomara o reinado , e o prova

com o verfo de Virgílio ,allega do por Nebrixa , e Calepino^

Pars mihi pacis erit dextram tetigijfe tyrannu

Acrefcenta6 Calepino ,. e Budeo , que a palavra tyranno íe

tomara entre os antigos pelo Senhor, Rey, ou Monarcha,
q tinha poder foberano fobre os íubditos, porque defde o pria-

: eipio (como notou Trogo)tiveraõ todas as Cidades,e regioens

feus Reys aos quaes a ambição popular náo collocava no tro-

no da mageftade: mas huma moderação que os bons approva-
vaõ

i ja Platão diíle
, que algumas Cidades eraõ governadas

portyrannos(val o mefmo que Príncipe) aíTim íe devem en-
tender alguns lugares de S. Gregório Nazianzeno , ífocrates,

Xenophonte , Eurypides , e Ariftophânes citados pelo mef-
mo Budeo. Ovídio chama a Laomedonte tyranno de Phrygia,

ufandootermo de fallar antigo, que Celio Rhodiginio , eo
commentador de Sophocles attribuem aos Syros Ghaldeos.

Também Fr. Joaô de Ia Puente duvidou da tyrannia
de Geryaõ

, parecendo-lhe que mal podia hum Rey tyranno,

^_
eeftrangeiro confervarfe íem gente de fua nação , que o am-
paraíTe, e defendeífe da natural, que fempre appelliJa liber-

dade

( I ) Paiva I . pa^^t^fol 44. 45'. Exam, antiq.

(2) Vtr^iL lih 7* Ntíbrix. verb, tyran Calep, verh. tyran.

^ Bud, in lex Gr£c.

( 3 ) IHat líb, I . de Repub.

( 4 ) Ovid, lib. 10. metam, .Sophoclef, in Oedip. tyran,

( j j Puente lib, 3 . cap. 4. §. 2.
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dade , pofto qne o tyranno governe com fuavidade ; e concor^
dão os Autores appontadDs,confiftirem as tyrannias de GeryaÕ
em fazer trabalhar aos antigos Hefpsnhoes nas minas, que el«

le primeiro deícobrio, obrjgando-os com intoleráveis violên-

cias a que trataíTem deUas o muito ouro de que a Provincia

era naquelie teijipo fecundiílima, e com os homens delle eraõ
pouco coftufnadosa ferKelhantesoppreíToens; lhe pareceoef*
ta.taô infofrivel , que carecendo de forças , e animo para lhe
refiftir ^ le valerão das de Ofyris Egypcio , de cujo valor in-

trépido fe prometera a vingança, efatisfaçaõ, parecendo-
lhe , que ntlle eflribava o remédio de fua liberdade, eo
obrigarão a palTar a Hefpanha com numerofoexercitOje ma-
tar a Geryãoem humabatalha,e tornando-fe para Egypto dei'

xar no governo da Provincia ostres Geryoens fcus íilhos , a

que Berofo chamai Lomnimios, os quaes deipois matou Her-^

cuJes filho de^ ©íyris em vingança de haverem conjurado com
Typhon feu tio para lhe tirar avidaé

muito que eíía hiíloria tem de ridiculajC fabulofaj

impugnarão os que duvidaô fua verdade, parecendo-lhe, que
adiílancia. que havia do Egypto a Hefpanha , não podia fazer

abalar feus moradores com tanta facilidade a íe valerem de
Qfyris?: Tratando os homens daque^le tempo íó das lavouras

diJS campos , e naõ fe communicando com terras remotas. E
quando fe houveffe conceder , que fizeraõ os Heípanhoe^
efta jornada , como fe pôde cuidar, que partiria Gíyris taô fa-

cilmente a livralos^ da tyrannia de Geryaõ ? Pofto que foíTe

inimigo de tyrannos , como os Poetas o fazem? E quando
vieíTe ,. e o mataíTe, tendo três íilhos taõ valerofos , comoíe
havjaõ de fogeitaíi a feu dominio , e aceitar o governo de fua.

€Ar
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C AP I f TJ' ]p:P XXXIX.

Em que profegue t? matéria do paffaào , e prova que vive ff

Geryao nallha^rythiãy que erao os campos de Lisboa^

onde Hercuks o venceo , e mfitou*

VAriamente falláraã os Autores nOfS Çeryoens, porque
tratando de huns fó que Hercules matou ,na5 fazem al-

guns menção de íeus três filhos, Qutros tratando delles, lhes

attribuem o ruqeíTo de feU pay , confeílando , que fe moftrá-

raó mui esfor<^ados, e valerofos nas batalh43 emq^e íe tinhaq

achado , e que eíla foi a çaufa de Euryílheo encarregar a Her-r

cules fenírelhante emprefa, tendo-a por mui diíiicultpfa. Obe-
deceo-lhe o generofo heroe , e juntando poderofa arm^ada,

guarnecida de gente com que pudeíle confeguir fcico de tan-

ta importância , navegou nella a Hefpanha : onde tomou por-

to , e pelejando, com três exércitos , em que os Geryoeas ti-

nhaõ divididas fuás gentes., os, venceo, e matou em íingular ba-

talha , defpojando-os de gados
^
património , e vidas.

Naó acabaô os eícriptores de encarecer a conformida-
^ledeftes três irmãos, em não faber ter vontade própria : to*

mando difto motivo os Poetas para inventar as três cabeças de
Geryaó, deque Alciato fez hum pmbipma , e Prio antigo hie-

roglyphico de Hefpanha corpo de três cabeças atraveíTado
com huma lança, áo qual uíou o Emperador Adriano nas
moedas de feu terceiro confulado. O fentido hiftorico deita

fabula tocou Joaõ Perez de Moya, dizendo , que em terra de
Eítremadurà fazia habitação huíxipoderofo Rey cha:nado Ge-
ryaó : o qual entre o cuidado, e diligencia cd:\\ que fe ocupava
em criar gados , era tão cruel para os vaíTaílos, que vendo el-

les a Hercules.em Heípanha , pela noticia ,
que tinhaõ de feus

heróicos feitos lhe pedirão os quizeíTe liurar das violências

-H<, .^, : .
cora

( I ) Sabeliic. Eneh iJib. 6- Diodor. lib,^, t.ij.i^r i?*

(2) juftiii lib.^^. ,^ 'i.v^.v;^

(3) Alciats embl, j^o, '

,ò.\^.i

( 4 ) Moya lib. 4. cap, i i.pbilofoph^Jecr^a^ -,v ^
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com que os opprimia , e inclinandofe Hercules a feus rogos,
o venceoj/efrnatoií? originando-

íf;
a jfabula .da concórdia dos

três irmãos "Geryoens dos três Reynos 'de Eílremadura , Galiza»

eLuíitania, que poííuhiaô, e que o lugar da batalha foi na-

^líéna parte , onde agora vemos a Cidade de Merida ; o que
confirmáo Autor , queefcrevea íuas grandezas, citando ou-
tros. E que Hercules viéforiafa , feguio a Geryaõ até Galiza ^

aperfeiçoando a yictloria ct)ni fiia morte.
víipiiv:; O que: faz a noíTo intento he , que fàllando ò (abuD

Key Dom Alonfo da vinda de Hércules a Heípanha diíTe eftas.

palavras \ Ercoler^âe que yàoyftes decirdefâe oitofecho aquel*^

im dos irmigenes de Cadiz
, y de Seviíia ouojaber de ver toda Ick

íterra , que era llamãda Elperia \y metias por lacoflíera de la

márfajla^ quèHego aun hgar
,
^ite es agora llamado Lisbona:

yfitedeJpues'p(ybJad'ay qtíé H^oydfup. de%'u'dalafegimda vezi

:

y coiíiengdràla a pvklar un nieto de Ulifis que avia acmel mifmo
nomhre^ ypor que nmi la vino acabar anie de lumuerte , inan-:

do n tmafufijã , que avia nombrc Rona que la acabaffen \ e eV^

lafizolo\^y ajunto el' ftombre de fupadre\ y elfuyo , ypuzol
nembre Ultsbonà' E qtíafidóErcoks Uegó aquéNogar fopo como
tiuRei mUipoderúJb avia enEfjerTã'\ que^ tenialatidr^'adefdé

'"T^ájofafla en Duero : y porque avia fiete Provindas en fu jeno*

riafueDho en lasfabliljas antiguas ,
que avia ete cabe y as ^ y

eftefueGeryon. Até aqui a Chronica general. E ainda que al-

guns a tertha'0 pjt docJumento pouco authentíco , naõ have-

nriós reprovaló em tudo
,
pela authoridade de leu Autor cujas

fmlatras iníimiâõ ter Hercules em Lisbcía noticia de Geryaõ,

é íei íenhor d^ terra incluída do Teio até o Douro, dentro da

qual fica\^a a Erythia em que failou Steficoro.

líló íe confirma com dizer Ponponio Mela, fer a Ilha

Erythla adjacente a Lúfitania, e habitada por Geryaõ , fazen-

do'-a díiFerente da de Cadiz : In Lúfítãnia^ávz elle) Erythia^

f^udiJi-Gètf^me babitntam accepimus. E Heródoto tratando dó
mefino

• ( I ^ Morefio lib. y.cap.z, das grandezas de Merida. An-

(2) Chronic.gen, i.p.c.j.. ";* v

( 3 ) Mela lib, 3 , cap. 6..
"^

^ ( ^.



mefmo Geryao , ainda que fazrnenqaõ de Gadiz, naõ diz que
habitaiTe nella , masfóra daqi^Ile mór cm huma terra chama-

da dos Gregos Ilha Erythiapp^x^la a Cadiz, alem das coli^íft-

nasde Hercules : Geryoneyn jiutAm hahitaffe extra pontum.in

Uy^a, qmm Grcecivocant ifíjulam J^rythiam contra Gadis yqti^

funt eoótra çolumnas Hercu/is, Com que parece fer de oplniia,)

que nao tinha a Erythia pór Ilha , ainda que os Gregos lha

charAaíTem. E eftando' fóra daquelle mar Galitano que te^ra^

pôde fer, fenaci adonoíTo promontório? Gomo ponderou,

AMcete fobre o mefmo lugar deHeredoto , notando a diiíe-

rença , qué hí^yia da Uh^j^^/Qi^iZíánplT^ Erythia, donde era

Geryaô^ • rji rh '^5'^.^) )(?r<^nf4p ;; oG v :/

E pofto que não determinou; piiiiio qual das duas
Ilhas foíTe a em que vivêía Geryaõ ; devia proceder de não
diftinguir os nomes de ambas. O Doutor Aldrate no lugar

citado allega as opinioens dos que cuidavão, que em huma,
ou outra Ilha vivêraõ os Geryoens ; e com os Autores que
fallaõ.duvidofamente concorrem com os que o dizem de af^

fírmativa, com que parece provável, que Geryao habitaffe

na noíTa Erythia : terra que os antigos tiveraõ pelos campos
F.lyfios

,
que íaõ os de Lisboa ,, e pelas mais razoens allega-

das íe prova fer natural delia, e naó de Africa ; o que tam-
bém tocou Hefiodo fazendo menqaõ dos trabalhos de Hercu-
les, e vencimento de Gqryaõ naqueiles verfosf,

- -animam claua deponereinjjiv

Senfêrat ereptunifelix Erythia tyrnnum.
E Propercio

:

Amphitryoniades qtta tempe/iate iuuencos

Egeratã ftabuHs o Erytkta ttfis',

Profegue Mela no lugar ul^imameate citado , a relação defta
Ilha , e outras fem nomes próprios taô fertiles , e abundan-
tes , que colhidas huma vez as fementeiras , tornava a terra a

f)rodu2Ír outras em jnenos de íette dias,e dei pois muitas maisj
iia fertilidade parece íer a raeíma das fortunadas, dasquaes

X ii diíTe

( I ) Aldrete lib. 3, ca^. origlling^Hifj}.

C 2 ) í^lin- l'^b. 4. cap^ 2 2.

(3 ) Hefíodo. in Theogonia^

(4) Properí. lib. àf.deg, 10.
. ^
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diíTe Horácio
, que produziao feus campos íementeiras fertl'

arte de agricultura. E confiderando André de Refende as pa*
íavrasdeMela feperfuade, que fallou dos campos fertiliza-

dos com as aguas do Tejo : porque a experiência moftra
quara providamente os fecundaò fuás innundaçoens com paf-

tos , e variedade de fementeiras, que nelles (e colhem humas
depois de outras , taô tarde por caufa das cheas , que apenas
fe pôde efperar fruto de femelhante trabalho : podendo infe-

rir conpi Reíende , que os campos vizinhos do Tejo , e Lis-

boa : continuados com aquellas Ilhas , por fer taõ fertiles , e
produâivos, eraõ osmeímos, em queGeiyaõ trazia os gados,
porque diria El-Rey Dom Alonfo,fer fenhor da terra coropre-
hendida do Tejo até o Douro.

Poílo que efcreva Solino , provaria com muitas me-
morias viver Geryaô na Ilha de Cadiz , alguns tiveraõ para fi>

lhe levara Hercules os gados de outra fronteira- de Luíltania:-

naô cabe em bom difcurfo
,

pois não havia de viver em huma
parte, e ter as riquezas em outra , que eraô os gados naqueU
le tempo , como diffe Juílino ? In aliaparte Eijpani£^, ir qu^
ex infulis conflat ,

regnum penes Geryonemfuh.In hac tatá pa*

btli Lmtia eji ^ utnifi abjiinentia mterpellata farina fuerit^

pecm^arumpanmr, Inde denique armenta Geryomsy qu£ illií

tempmhus foldd opes hahebantur y tant^form^fuereyé^c, Col«

ligefe deftas palavras de Juílino , reinar Geryaõ neílas noíTas

Ilhas , e levarlhe Hercules delias os gados , que eraÕ íuas ri-

quezas , e as de que fe prezavaõ os Reys, Príncipes, e Patri»

archasda divina Efcritura contemporâneos deGeryaõ.
Efta foi a caufa porque alguns diíTeraõ delle, que fo-

ra paftor , e não Rey , ou Príncipe ,
porque naquelle tempo

corria parelhas o íceptro com o cajado. Ouvidio na epiíbola de
Deianira o nomea por paftor:

Prodígiumq , tripleoc arntení i dives Iheri

Geryones , quanvis intribusunus erat^

E em outro lugar

:

nec

( I ) Horat. in Epodõ.

{ 2 ) Refend. lib. 2. th. de Tago.

(3) Jtijlin.lib.^^

( 4 ) Ovid. epijl. 9. Deianirp

(5) Idemlik^n
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,.-.-..-— nec me paftoris Iberi

Forma triplex ,
&c,

MarcuHal, e Séneca fazem a Geryâo paftor , o primeiío nos

dous veríos feguintes.

Reddatur ftpugna triplex pajloris Iberi

Efl tibi ,
qui pojjit vincere Geryonem.

Eofegundo:
Pajiaríriformis UttoriíTartheJij.

CAPITULO xxxx.

Em quefeprova ferem as riquezas de Geryaõos gados, que tra*

zia na Ilha Erytbia , e o que os antigos dij^eraõda pedra

Cevrania , e Carbunclos^ que fe achavaÓ nos campos

de Lisboa^

SEgiiindo a opinião dos VoQt^s , entendo , que não cenfif-

tiaõ em nietaes preciofos as riquezas de Geryão, e quanj-

do em feu tempo houveffe moedas lavradas dellcs,naõ tinhaó

chegado a noíla Lufitania: onde paftavão feus gados nos cam-
pos,, que de Lisboa fecontinuaõ até o Tejo: como advertio

Reíende fobre Mela , Beuter, e Vaíco, dizendo, que os levava

Hercules da Ilha Erythia. Aeíle propoíito reparei na grande

equivocarão das duas fabulas do horto das Hefperides , e
Geryão em que os Mythologios fe confundem , tendo huns
para íi que foraõ ma<^aãs de ouro , as que Hercules levara da-

quelle horto , outros
, que ouvelhas com vellos defte pre^i

ciofo metal*

A legunda opinião feguem Celio Rhodiginio, Pompo-
nio Letto , e Diodoro

, que aconfirma , duvidando da primei-
ra. PalephatG deô a razão dizendo ^ que o vocábulo Mylon fi-

zera efta variedade, porque íigniíicava maçaã, e ovelha-, e com
grande fundamento fe pôde cuidar

, que o nome Erythia da
noíla

( I ) Martial. lib y. epigram.

( 1 ) Senec, in Tra.

{ g ) Cilitís Rhed. lib.;. cap, i.Fémpon, Let. capMpotit,^
íinar, Diodor. ficuU lib* 5 . c. 2. Paleph, aefabuh narat^.
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iioffailha, em queeftava o jardÍTi das Hei perides,fe podia
dirivar dos vellos dourados

,
que no romance Grego fe cha-

mão , Myla Eryhia , mala rubra , ove^ rubrcS
, Jive ?nala aW*

red^ eves aure£ : porque muitas eouías derã;> nome ás terras,

onde mais fe d.iraõ , Cv:>mo notou Varran , Ypion Argos, foi

Cidade
, que teve eíle noms pela fama dos ginetes , ^^ue nella

nacem ; como o teve também Bona , Cidade de Africa, Acre*
centa Varráo , e Goliinela, que Itália teve efte nome dos
bois, que nella fecria\^áo. Rhodos tomou o nome dasrofaSj

quedava , -e Sufa dos lirios. Donde Erythia fe póje chamar
airim das ovelha? dourada5,que nella pallavâo como em Afia:

Jiflapr.ebetrtittlos ^
quor vocant Erythlos' : dlíTeraõ Golumeia,

e Plinio,

Seguefe eftava na noíTa Ilha Erythia o fingido jar-

dim das H^fperides , e os fermofos gados de vellos dourados,

quenosfeas campos paítavâo darem occafiâo a inueatarle a

fabulada maçáasdeourr^, que foráios gados, que delia levou

Hercules, claramente diíTe Diodoro no lugar citado: AIít

Hefperidã} greges exquifitapnlchritudinf habaijfe ãicunt qui

obdecore?n d poetií aurei diàiftint : nmnuUr eas peciídes aureâ

colore fiúlfe volunt , eoque hoc nomne appellatas , draconern

vero ftiije pajlorum curam
^ ér^. E Pomp;)aio Letto : Viãor

Hercules cafo Geryone Chryfãorifilio in Erythia
, que efi injiila

Oceam lUlpani^ abaclo niúdarum boum armentú in Latium
venic.

Por ferem cilas as riquezas de mais preqo tinhao os

antigos por mui rico a Geryaô, e náo pelo ouro , e prata que

fizera tirar das minas de Hefpanha, e efta foi a caufa p^^rque

fingirão os antigos vellos de ouro, fendo vellos de cor loura , e

foi oquedilTe NÍ.Vãrrsiô: Illufiríf/lrdus quifqiie pajlor erat
y

qiú ipjaspeciide$ propter caritatem , aurear habuiffe pelley tra-

diderunt , ut Regis Acreus
,
quaiU fibi Toyeficnjubduxtjfe que-

ritur.

( I ) Ml Varro lib, ^. cap. i.

( 1 ) Idem cap^ 5-,

( 3 ) Cola nel. l'b ó. ár 7. cap* 2. ?lin. lib. 8. cap, x8.

(4) Diodjr, lib. ^^ cap' 1.

( 5' ) PAinp. hc. citarô.

( 6 ) Faf^ro lib. z. cap, i. .
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' l6j
ritiir, Ut inCbolchlde

i
adcnius /Iriet is pelhinprofecH régio

gefiere dicuntur Argonauta, Ut in Lyhia ad Hejj:eridaf , m/.^^fi

áurea mala , idejlfecundum antiquam confuetudineyn capras , ^
oves , quas Hercules ex Africa in Gr^eciam tranfportnvit t eie^

nim fua voee Graci appellant Myla , oves
, é^ wala. Atéqui

Varraõ , com que le confirma o que deixamos dite. Do vella

deAtreo falláraõ vários Autores ; pelo que bem pôde Hercu-
les fazer a jornada com cobit^a deftes gados, pois a íizerão a

Colchos tantos Príncipes , e Atreo teve por ditta a meíma ri-

queza*
Confirmarfe maia tudo o referido com que a pelle de

Corchos^ a de Argos , o vello da Erythia vem a fer Liher
Chryjopaus

y
que he livro de Alchim ia , ou arte de fazer ou-

ro: aíTini- o refere o Padi^ JoaÔ de Pineda allegando a Suidas,

e o CO n"i alenta dor de Marcial , tomando de Aí dato , acrecen-

ta, que do Caucafo correai fontes
, que trazem áreas de ou-

ro, as quaes fe tomáo em pelles de ovellia , e daqui teve ori-

gem a tabula, como declarou Ell^íabão. Aptiã eos torrentes

dictmtur tAurum deferre , quod Barbari jerjoratis tahilis , ac
lariojh pellíhus exclpittnt , unde aurati vellertsfabula confia

n

eft. Pelo que maçaãs de ouro , e ovelhas de ouro , he o mef-.

Hii>
, que minas , áreas , e vellos de ouro.

Cuidarão alguns que Geiyão tras^ia eftes gados na Ilha
de Cadiz , tendo cila , e as circiânve:zii,has tão curto fitio,

que não podia fuftentar tantos rebanhos em feus campos, fal-

tando-lhes a fertilidade, c abundância,, das donoíío Tejo , e
campos de Lisboa. E quando Eíírabão falia na Ilha em que
€eryão trazia feus gados ( que o Licenciado Salazar diz íec

a de Leão ) acrecenta fer a herva» que produzia , mui feca ;

mas tão proveitofa para o gado
, que o engoidava muito, cri-

ando em poucos dias tanto langue, que era aeceííario fangrac
ás rezes por não abafarem, de que Gonjtâuriiritõ poder fer efta

a Ilha

( I ) Ctcer lib.^. de nap, Deor.Fierius lib.\QSÍtJe oue, Plat\
lib, de regno , Nauder.volum. i.generat. 30.

( 1 ) Pined, de reb. Sale. Ub. 4. caj., 2 1 . Eader.ad Martiak
lib.G.ep,^, Alciat. Embl 189.

( 3 ) Strab. afud, cum,

( 4í ) òúl/izai' lib, 1 , cap. 5. antiq .GadiP,
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a Ilha fabulofa dos gados de Geryão.
Ifto fe deve entender dos gados do termo de Lisboa,

que ordinariamente fe atogão com o muito fangue, qiiecriaõ,

principalmente deípois de colhidas as feraenteiras : quando
paftão os raílolhos , fendo então mais gordos, faborofas as

carnes , e de maior nutrimento as natas, queijos , eleita, que
delias íe fazem ; pelo que devemos prefumir que neftes nof-

fos campos trazia Geryão os gados , e nelles fazia fua habita-

rão , como natural , ennobresendo a Provinda com povoa-

çjens : qual foi a Cidade Lumnimia
,
que o Cónego Tarrapha

Itie attribue , de que tomarão nome os povos Laminitanos,aos

quaes chamarão os Gregos Limia , ficando com o mefmo no-

me o rio , que antes fe chamou Lethes» Belion , eEumenio,
de que podemos inferir haver íido Geryão antigo Hefpanhol,

e r.ufitano , deícendente dos que vlerão com Tubai , ou
Eiifa.

Paliando Eftrabão de huma notável arvore da Ilha de

Cadiz, diz delia
,
que feus ramos pendiáo fohre a>terra, eeraò

as folhas a maneira de efpada de quatro dedos de largo, e hum
covaido de comprido, e cortandolke os ramos^ lahia delle leite,

e das raizes hum licor vermelho. De ftas arvores dilfe Philoítra-

to
,
que erão duas íemelhantes ao pinheiro , e eílaváo junto ao

íepulchro de Geryão , do qual tomarão feu nome. Santo ludo-

ro aíErma fer huma íó arvore, parecida com a palmeira , e dar

goma , que chegava a endurecer e tanto , que delia le fazia a

pedra precioía , chamnda Ceraunia.

Eíle lagar do Santo Doutor acho encontrado com hum
de Plinio , e outro de Soliao , que concluem achar(e efta pe-

dra junto de Lisboa: com as íeguintes palavras o refere aquei-

le iiiftoriador cirando a Boccho , e tratando dos Carbunclos:

Mãffilia quoque miportari Bocchiis: , (^Olyfipmejayjii; mag-

no í-ibore ab argillam fole aduflís Jaltibiis. Eltes Carbuncios

efcreve Plinio
,
que fe tirâó ditiicaítoíamente , e que rayos do

Sol,

( I ) Tanaph. de Reg. Hifp,

(,2) PbtloftrJib.j, cap. i^.

(3) 8. lJid(/^Jtb> íj^.cap, íG.Etym.

(4) tlin.líb. l^cap. 7,

( f ) Mar. Kig:^coment. i.geograph, Solhucap. ij*
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Sol ,

queimando a terra , os criavão no faibro delia : o que

Mário Nig'0 apontou dos campos de Lisboa, nos quaes diíle

Solino , le achavaõ muitas deftas pedras , tão finas, que erão

preferidas ás da índia; porque fua cor era de fogo , ea calida-

de íe provava com elle, porque refidiridolhe fem damno , ti-

nha virtude contra a força dos raios : Luíhanum littiis pnllet

gemma Cerauniaplurimum^ hutus color eft expyropo^ ^ oAv^^^'

Jusvimfitlgurumcreditur opitulariíTomow a pedra eíte nome,
porque Ceraitmos na língua Grega , figniíica o rayo na Latina:

como os montes de Epiro chamados Ceraunies , o tomáraò

dos continues rayos, que nelle cahem ; eos antigos o derão

ajupiter mayor de léus falfos Deofes : tendo para íi, ferem os

rayos.arrojados por elle.

De qug íe hade inferir,acharemre em tempos antigos,

eílas pedras preciofas nos campos de Lisboa , e cuidarão al-

guns , que a Ceraunia era a me(ma ,
que Cyaneus : mas enga-

iiarãoíe
,
por fer efta pedra., a chamada Turqueza , e aqiiellas,

pelos íinaes que dão os Geographos, parecem fer as Saphiras,

que fe achaváo naquelle tempo em Portugal , como hoje fe

achãocs Jacinthosem Bellas, e pelo quefe colíie de Eitrabão,

Philoítrato , e Santo Ifidoro
,

podia haver na ilha de Cadiz al-

gumas arvores que déíTem goma : a qual endurecida í'c pare-

ceria na cor com a noíTa Ceraunia^ fineza, e ciiiridade reíplan-

decente obrigou Plinio a dizer
,
que í;ra o Garbuaclu inexti*

mavel , de que fe contão tantas fabulas*

LIVRO
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LIVRO IL

DA FUNDAÇAM,
ANTIGUIDADES, E GRANDEZAS

da muy infigne

CIDADE DE LISBOA-

CAPITULO I.

Quem foy ovalerofo Capitão Achiles , como o efcon^^

deojua mãy
,
para nao hir àpie ra de Troya ,

efoy achado por Ulijjes no templo das Vi-

ftaes , junto a Lisboa.

C H I L E S > conhecido entre os antigos

por hum dcs mais fignalados varoens, que
teve Grécia, foy filho de PeJefO, e da

Deofa 1 hetis , nacido daquel las celebres

bodas, em que íirígeiB os Mythologios ,

íe acharão todos os Deofcs \ e porque naó

participafle dâ frágil humanidade ,
que lhe

tocava pela parte do pay : a banhava The'
tis com a divina ambrofia, e de noite, ainda que opunha
ao fogo, fe nao queimava : coipno fuccedera aos mais ir-

niãos , de que feu marido a reprehendia afperamente. Enfa-

A dada

(i) Apolonor, in Jrgmaut. Apolodor. Ih* l> genealog.
Deor^ Naal Com, li^, 8. mythohg, cap^ i^
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dada a Deofa , de que elle a trataííe defta fone ( coufa na-

tural nas mulheres fazereíTife íoberbâs , emfofriveis, ten*

do mais qualidade, qLfe os maridos ) repudiou áPeleo m^"
folhendaíé com as Nereidas , e pelo amor , que tinha aTeu
único filho Achiles, o lavou na lagoa Eíligia

, para ficar

encantado , elivre de toda a lefaó.

Sendo Achiles menino i entregue ao Centauro Chi-
ron; aprendeò em fuà eícola diverías artes , íciencias , e
mais partes de que íe deve ornar hum Principe perfeito : a

qiié ò h.attre fâ^ia robuíto, alimentandôo com nervos , e
medullâs de leoens , uflos , e javalíjs , evitandolhes os man-
jares delicados , e compoítos

,
que debilitaò as forças > e

afeminao os corpos em breves annos. Nove tinha Achiles

deidade, quando osGregôs confurtáraõ ao divino Calchas

para recobrar a Helena , e refpondendolhe
.,
que íem elle

feria inútil fua jornada : a temeo a triãy tanto (pelo infaufta

pronoftico
,
que achou na repbíta de hum oráculo , que fa*

zendo o veílir habito feminino, entrou por dama nacafa,'
*e paço delRey Licomedes: onde pagada a Infanta Deyani-

ra fua filha das partes naturaes > e mais dotes, que em
Achiles recpnheceo, e Dates Phtygio o encarece muito,

poz nelle os olhos , e vontade , mais que de paflo , fendo

eíla fácil de render , defcobrindo^he Achiles, que era va-

rão , com o que pafiando adiante feus amores concebeo dei»

-lè , 'nàlctíndo dê anchos o etforçado mancebo Pirrho,
' FiaraÕ os Gregos da^íagacidade deUliíles , deícu-

brir Achiles ,
que lhe n2Ô ft y difficu^tofo de confcguir , com

as tragas , que Eílacio, e Higinio apontaõ. Maniftílou-

3he oáíluto Gtego acaufa porque íe disfarçara, e que do
valor de íeu braço pendia o deíagravo de todos , e aperdiçaô

dosTroyanos. Convencido Achiles com as fecundas pala-

vras que Uliíles ^he foube fignificar, o feguio contra von.

^tadedamây, a qual tendo por certo, que lhe havia decu-
' liar a vida aquella guerra, o armou pata cila dehumasar-
ínas diamantinas ) forjadas por Vulcano com tal tempera,

'que pudeílem refiílií todas as oiFenfivas : com eilas íe achou
Achi-

. . (1) Dares Pbryg. hifl* de excidf Troyano^ (2) EJJac.

tih 4. Theh Wgm. lih^ i.fab.^Gt
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^
Achites no aíledio de IVoy^ : onde fez os vqilerofoç feitos^

que Homero, Virgílio , e Dares Plirygio largamenie rei^a'

lataó : o ultimo do$ quaes era que a foituna fe lhe n oílrou

favorável foy a morte de Heitor , em vingança da de feu

amigo Patrodo , que Achiles pagou com a lua , executadí^

por huma feta de Pariz , cravada pela planta do pé, que

naó eítava fadado. S. Fulgencio , e outros tratao as couías

deAchiles, fabulofas, e verdadeiras.

O que faz a nollo intento he , infinuarem o Doutor
Francilco de Monçon , eo Author da vida doirmaó Ber-

nardino deObregon, de alguns hiftoriadores feguindo a

Homero ^ ea elles a vulgar opinião, que Thetis efcçndeo
Achiles , porque naó foíle á guerra de Troya em hum teíti-

pio de Virgens Veítaes, junto da praya do mar, nosulti*

mosíins da terra : onde UliíTes chegou feito Buforinheiro»

e armando íua tenda à entrada do templo , em qne Achiles

eftava encuberto em habito de Veftal , íahiraó todas a ver

;

e comprar as coufas que UliíTes vendia ; fò Achiles naó por
dendodeímentir fua natureza bellicofa, fe pegou tanto de
huma efpada , que havia na tenda , e a jugou com tal deftre-

2a, e galhardia, que julgou logo oertatuto Grego, náô
poder íer outro , o que bufcava , e lançando maõ delle , o
1 brigou a deixar o habiro , em que fe disfarçava , trocan-
do o pelo defoldado , e valerofo capitão i e feguindo fusi

fortuna acompanhou a UiiíTes , delcobrindoihe na jornada,
como eítando no recolhimento das Veílaes , lhe nafcera de
huma feu íilhoPirrho.

Accrefcenta mais o Doutor Monçon, dequem he to-

da efta felaçaõ que eítava o templo edificado na praya di
mar onde agora vemos o Convento de Che as, huma peque-
na legoa delta Cidade , nome corrupto de Achiic;S , que nel-

le eíttíve : onde Vlifles le agradou tanto do deleitofo fitio, e
amenidade dos campos contiguosaaquelli praya , que jul-

gou fer efte porto o melhor que tinha viíto , e a terra mais

A z frcfca i

(O Monçon efpejo dei Prhíclpe Chnflmno cap. 90. D.
Francifco de Herrera capita 50» da vida de Bmíardlm dt
Obregon.
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frefca , e fértil , ficando logo com penfamento de tornar â
ella , e edificar huma Cidade , -íe efcapafle da guerra Tro-
yana. Até aqui Monqon: o qual neíle Reyno foy peíToa de
grande authoridade em tempo delRey Dom Joaô o III. de
cuja ordem veyo a Portugal para Z/ente da Univerfidade de
Coimbra, novamente por elle fundada na cathedra de Theo-
logia , fendo defpois Cónego Doutoral na Sé defta Cidade:
tido por homem muy erudito em todo género de letras : e
ficáramos maisfatisfeitos defta fua opinião, fe nosdiílera,

quaeseraõ os Authores delia, para que naó correra por con-
ta de fua reputação o credito, que fe lhe pôde dar: bem
que devemos prelumir fempre de taô grave Author

, que o
naõ efcreveria fem muito fundamento.
'-

' 'Alguns procuramos bufcar para fatisfazer aos que del-

ia duvidaó, tornando pela opinião de quem fendo eílran-

geiro eícreveo de Lisboa tantos encómios, avantajandoa

a

Hierufalem no tempo de fua profperídade. E também pelo

que lhe refulta dé haver eítadonella , hum vareo taô infi-

gnecomo, Achiles , de cuia 'valentia pendia a miferavel rui-»

íia da íoberba Troya ^ e fer pay do valerofiíTimo mancebo
Pifrho noíTo Lisbonenfe, de que lhe nafceraõ os altivos pen-

íamentosde dar a conhecer feu eítremado valor na guerra^

que osGregos fízeraó áquella famofa Cidade : aonde tirou

^ Vida a Pariz em vingança da morte de feu pay Achiles.

CAPITULO-' IL

D^/ fundamentos , e eonjeãuras com que fe pedeprovary
que

Achites ejleve em Cheias fendo templo das Virgens

Feftaes.

Dlíficultofa coufa fera querer provar , que Achiles eíli-

veíle neítas partes Occidentaes, efcondido cm Cheias,

fendo templo de Virgens Veftaes, eícrcvendo muitos, que
fuccedera \{\o no paço de Licomedes Rey de Cyros , huma
das ilhas Cycladas do' ma^ Egeo. Temos primeiraroenjtc em
Boffo favor a authoridade do?^ Authoreí aíie'gacJos : e emfs-

guado
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gundo lugar , ocoílume dos capitaens , e homens famofos
do tempo antigo pelejarem em carros de cavallos , dando
matéria aos poetas para fingirem , que Neptuno , Marte 9

Orion , Bellona , Phebo , e outros falfos Deofes da genti-

lidade andavaó nellefi
,
porque como todos foraõ verdadei-

ros homens , e por fe fignalarem em grandes feitos , lhes

atrribuiaõ divindade , cobrindo com eíla capa feus muitos
vícios , coníervandolhe as infígnias honroías , e ollentaçaõ

de fimilhantes carros
,
para cujo exercicio havia excellen-

tilTimos medres , qual foy em tempo de Cláudio, Apuleyo
Diocles Boílo Lufitano , de que alguns efcritores fazem ho-

norificas memorias
, pelas grandes viílorias que alcançou

em ddafios públicos.

Ufando eíla forma de cavallaria r fe achou Achiles

na guerra Troyana : fazendo em feu carro valerofos feitos

de armas arraílrando três vezes o corpo defunto de Heitor,q

elle matou. Homero efcreve fer tal a ligeireza dos cavallos

deite carro ^ que pareciaõ agitados dos ventos , como filhos

de huma velociílima egoa
,
que os concebera do Zephyro

em hum prado banhado das agoas do Occeano. Morto Achi-
les tornarão eftes cavallos para o lugar de fua natureza , nao
confentindo ícr domados , e regidos por outro , que Achi-
les : como dos cavallos de Alexandre , e Júlio Cefar aíBr-

maõ vários Authores , entre os quaes allega o Padre La-
cerda as opinioens de Homero , e Calabro

, que o enten-
dem dos cavallos de Hefpanha ; onde os que eraõ filhos do
Zephyro nafciaõ nos campos de Lisboa ( como temos prova-
do ) devendo inferirfe > que fendo os cavallos de Achiles
nafcidos nelles , os levaria deílas partes , quando foy com
UiiíTes á guerra de Troya

,
porque fe havia de batalhar em

carro de cavallos : como os grandes Capitaens faziaõ , ten-
do neftes campos os melhores-, e mais ligeiros do mundo ;

claro fica , que fe aproveit-aria da occafiaõ , levando para
aquelle effeito os que mais fama tiveíTem.

O melhor fundamento de todos he confervar Cheí*
las o

(t> MoraJcs lih, 9. cap. 6. (2) . Fluí. de for* Alex. Q.
Curt* Uby 6. Vlin, lib*, 8, ca^ml.Ah Lacerda in 3. G^orgy
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las o ttome de Achiies grande numero de annos , fem maii
corrupção ,

que torcaríc as letras, e, i , o que íe prova com
os livros dos obitus do Moíteiro de Kefoyos de Cónegos
Regrantes de S. Agoftinho , erai que feachaò eftas palavras.

8. Iduí Julii ftej)h(in'ta Mmtonts ?riorij]^a de Achelis. E
tamb;;m com o livro velho dos obitus da Sé deita Cidade

,

em que íe lera as palavras Icguiates : 3. Idus Nõvembri in

iflodíeJoanVue, CanonicusUlixb.perJolun capitulo 3. miz
fro amma Joan, de úeo , e[t debetm illuminare unam Iam*
j^aàam die ac mãe per qnenda^n oliveCu>n qu9d e/i in loco qui
diciturVallis de Achelis, Provale também conolivrove»
lho dos obitus do ReU Moíleiro de S. Vicente de fora defta

Cidade, efcrito cm pergaminho com letras antigas^ e en-

cadernado depaíla, jà gaitado em partes, ao qual por íua

antiguidade, fe da grande credito. Nelle fe punhaó por lem-
brança os dias , em que as peíloas mais notáveis do Reyno
falleciaõ como íe uíava em outros Conventos de dentro , e

fora delle , para fe fâzer commemoraqao por fuás almas
tios dias do anno em que íuccedéraò feus tranfito^v. Entre as

roais memorias que no livro fe achaó , ha algumas de Re-
ligiofas do Convento de Chellas, e de hum Presbyiero del-

le, declarando fer daquelle Convento de AcheHs:e parafa-

tisfaçaõ dos que naõ tem viílo o livro , nos p^ireceo lançar

aqui algumas memorias delle, por fuás antejatas , deixan-

do outras muitas por evitar prolixidade.

)^ 6. \dus Jan* obit Lianor Gunçalui , Jornr ds Acbslij*

Idurjunit obiit OrracaFelagH
^ fsror Achelis,

3. KaL Julii obitt Sanciã ditía herreirayjorijir de Achelif»

I 5-. Kaknd. Aug. obiit Sueriur ?rxsbyter de Achltu
6. Kal. ohiit DonaCatharinadg Sou/a de Achelis ^ era

M. XXXXilZ.
10. KaL^ept. obiit D, Maria Laurentii Vriori/fa de A^

cheltf.

4. Nonas Sept. oVne, D. Mu'-^'a , (oror de Achelis.

11, KaL Decemb, obiit D. Maria Dommici de Contos ^

domina de Achelis era M, XXXLIX.
Continuaófe as memorias até outro livro moderno: em que

íe acha o nome de Achelis mais corrupto , tendo já eíte

Con-
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Convento o de Chellas. Coníta também do primeiro nome
da docçaõ feita aos frades delle, por ElRey D. Sancho pri-

meiro do nome de Portugal : cuja data he nefta Cidade era

de MCCJ^XX. que correi ponde aos 1192. annos do nafci-

mento de Chrifto Noflo Senhor, e a traz Frey Luís de Sou-

fa na hiftoria do PatriarchaS. Domingos, querendo provar,

que foy efte Convento de Freyras da lua Ordem com as pa-

lavras: Vacíofratribiis SanBi bel cts de Achelis , &c.
O meimo coníla da pollilla , ao pè da dita dosçaõ

feita por Dcm AíFonío , filho do mefmiO Rey Dom Sancho
em que diz : Et cmcejjitfratribui Sanai Felicis àe Achelis.

Outro documento he huma doação que traz o próprio Au-
thor , feita a efte Convento por Domingas Rodriguez fua
data nefta Cidade era MCCLXVU. que he anno de Chrif-

to 1 2 29. em que íe lém as palavras feguintes : In Monaflé-
rio Dominarum de Achelis ^ ò^c. e por huma procuração,
feita por Tareja Fagundes Prioreía do dito Convento , fua
datanelle, era de MCCCXXX. que he anno de Chrifto
I 292. cotifta haver já outra corrupção do nome de Achelis,

porque em três lugares nomea o Convento deAchelas, e
eperdendO'íe deípois a primeira fyllaba , lhe ficou ode
Chellas, que agora conferva.

Efcreve também o Doutor Monçon, que nas pare-

des defte templo das Veftaes , le pintarão depois os princi-

pães feitos , que no cerco de Troya fuccederaô
, particular^

mente os de Achiles em memoria do tempo que nelle ef-

tevcefcondido; e como a cobiça da fama (como diíle l,a*

âancio) fez os Príncipes , heroes , e homens famofos do
mundo deixaílem os ncme^s em Cidades , montes , rios, e
obras íumptuoías \ he couía virifimel

, que Achiles deixaf-

fe o feu naquelle Convento , de que todo o valle o tomou :

porque fendo couías perpetuas confervariaó a. memoria,que
ali lhe ficava. Ede Tito Livio infínuamos , que osrsílros

de nomes femelhantes , fazem prova
, quando falta a da ef*

criptura em couías taõ antigas.

CA.
\i) Smf, bi/i. Domiu, lih. i>eap> 25. (2) Laãant, i. rap*

IK
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CAPITULO III.

Quem foy a Déo/a Fe/la , que inflituío a Religião das Vir-

gens Veftaes\ que guardavaõ o fogo perpetuo ; e venera-

çaõ
,
que nas diviuat , e humanas letras je lhe

attribuia.

FOy a Deòfa Vefta venerada entre os antigos,por huma
das principaes de fua faífa Religião» e das doze da pri-

meira claffe. Mas há varidade entre os Authores»lobre quan-
tas foílem , quaes eraõ feus pays , e qual delias inítituio a
Religião das Virgens Veílaes

,
queguardavaó o fogo inex-

tinguível. Matéria diffufa , de que largamente tratàraá

Julto Lipfio , Celio Rhodiginio , Luis Vives , e outros
muitos antigos > e modernos>

Piataó levantando roais alto o penfamento , a os que
o feguiraó , entenderão por Vefta a effencia das formas fe-

paradas, e o fundamento eftavel das coufas divinas: que
foyacauía, porque os antigos lhe faziao primeiro facri-

íicio , que aos outros Deofes , competindo com os de Júpi-

ter Olympico mayor de todos. He também Veíla tomada
pela terra, e confundindo feu nome com o de Ceres; cu i<í dif-

tinçaó declarou Ovidio allegado por Lipíio, E por opinia6

commua tocou também o Poeta , que por Vefta fe enten-

dia o fogo : a razão he de Túlio , e Macrobio.
PJutarcho , e Ariíloteles em Celio RnòdlglniodifTe.

raô, que a caufa de Numa Pompilio edificar em forma or-

bicular o templo de Vella , ordenando que nelle fe guar.

daffeo fogo inextlngaivel , naõ fó fora por figurar a terra

;

roas todo o r» undo : cujo centro tinhao os Pythagoricos pa-

ra

( i) Jujl' Ltpl. lib. de Vejla ,& Veftah Cel Rhodig. lib.

8. c. y^.leB^ antiq* Ludov, Fives in Ub. eh. Dei. Plat.in

Fhxd. J^aufan.lib.i. Eeíta. Arnob. Hk 5. adverf. gentes.

(2) Quvld. lib* ó. fa(i. Tui. lib^ 2. de nat. & 3. de legib*

Macrob, lib. 3. eap, 4. Saturn. Vlutarch. in Nsíw* Arijiotel^

lib* 2. de C^lo cap, 13.
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fa li fer aílento do fogo , porque a terra naôera Irrimobil

,

nem poíta no naeyo co naundo: mais pendurada j e cercada

do fogo : opinião feguida por Plataõ , fendo ja velho.

Outra refere Rhodiginio dos que opinarpó tomaríe
Yeíla pelo fogo •, porque a immenfa grandeza dos Ceos fa:s

com fua virtude , e movimento
, que os rayos de todas as

eílrellas penetrem facilimamente o corpo da terra até o cen-

tro , que os Âítronomos confideraraó íer hum ponto*, ou
também ,

porque juntandole todos em hum lugar apertado
faz íuâ vehemencJa , que a matéria árida da terra . a que
naõ chega humidade alguma , íeaccenda, c adelgafle 1 ef-

palhandofe por todos ícus meatoç, e levantando incêndios
de fogo caliginoío, que naó tem luz , imitando ao celeíle >

que muitos tiveraò pelo Veítal. E quizeraõ os Pythagori-
cos, e Platónicos

; que Vefta foíTe a vida da lerrá, e fua
divindade , peloque collumavaó os antigos , ediíicarlhe

templos no meyo das Cidades, confervando tielies o fogo
perpetuo.

Defta celebre Deofa efcrevem Pineda > Matute Jpa5
Rofino, e outros Authores; íer a n^ulher doSanto Patriar-

chaNoé, e chamaríe Veíla , que iníiituira a Religião das
Virgens Veftaes: cuja cabeça ella foy.j e pCr eíla cauía fe
chamava Rainha dos íacriíicios , nome que fomente íe dava
aos Pontirices delles. Accreícenta Pineda em outro lugar;
íeguindo a Beroío , que noanno fexto de Semiramis

, que
concorreo com o de 1963. da creaçaó do mundo/, renovara
Vefta em Itália entre os Toícános uReligiap do/ogo im-
mortal , guardado por donzellas virgens ; rltu religiofo
muy conforme ao inftinto natural daquelle tempo , e íem
eípecie de Idolatria

, porque fe a tivera , naó confentira
Noé, que fua mulher Vefta foííe cabeça de tal Religião.

Das divinas , e humanas letras confta , fer muy anti-

ga a veneraç iõ , que varias gentes deraó ao ifogo , e fua
B con-:

(i) frneà. Ub, i.cap. 19. §. 3. e caj\ ^i. §. Â^.^^atute 2.

^tasmunâi cap. i. §. 3. Joan. Rcfri. lib. 1: cap. 12 af7tiq.

Remafj, Fr. Alofjjo Maldotiãào .ú p. Chronk.^an, Mmdi
1963, Marteh if /. Lhcf^u. v.rAn.* an, TSÍunãt 1 964»
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coníervaqao perpetua em ternplo? fagrados , e profanos.
De.Nambrot efcreve Jofepho h.wer enfmado idolatrar os
homens.negando culto , e veneração ao verdadeiro Deos

,

attribuindo a ao fogo , que fez adorar aos Chaldeos , como
íe tivera divindade \ e foy a caufa , que paíTado o diluvio
univeríâl , temendo Nembrot , que outra vez pereceíle o
mundo por fogo , fez que o adoraííem taó inviolavelmen-
te, que os pays naõ diflimulavao aos filhos qualquer omif-
(âô '' como confta de S. Hieronymo , e iVicoko de Lyra y e
aoccafiao, que Deos teve para tirar Abrahaô de ur ChaU
deormn foy \ por sccufalo feu pay Tharé diante do mefmo
Nembrot de naõ querer adorar o fogo de Deos.

Ifto fe confirma com a hiíloria de Evdras , em que
os Levitas adoravaõ a Deos , dizendo fef ^lle o Senhor qije

efcolherí Abrahao , tirando o do fogo dos Chaldeo?. E no
Levitico mandava Deos , fe guardaíle o fogo no altar , co-

mo coufa religiofa , renov ndo-o todos os dias o Sacerdote^
fem feapagnr perpetuamente.

Confiderando a cega gentilidade ^^ coufas da fagra-

da Efcriptura , attribuirao ao fogo particular divindade, con-
fervando-o em feus profanos templos , para que com ellè

fe expiaffem , e mundificaffem dos peccados, Efta foy a
caufa> porque na fefta da Deofa Palas» os paftores faltí-

vaõ por huma fogueira de feno , e palha tendo para fí ,

com eftes faltos ficarem limpos de culpas , como de M.
.Varraõ infinu?ó diíferentes efcripíores i e o grande rkiloío-

pho S. Dionyfio dá a caufa de fe attribuir ao fogo divindade
dizendo

, que entre as coufas vifiveis he , a que mais fe

parece a Dqos
,
porque eftando em todas as penetra , fera

miílurarfe com ellas , podendo fer vifto de todos por Ter
3re'p]andeceníe, mas quando naó eftá em matéria alguma
nem pôde íer vifto , nem conhecido , ainda que eftS em íi

mQÍsvíp. CAPÍ-

(i) Jofeph- íih I. (i) Hieronym, 2. tradit. H^hrak. m
Cen^ Lyra In Gene, \x. {i)EJdrãshb 2. cap.^, (4) L^-

vit. cap.6- ( 5) Varro l;h.^ . cap, i . reirufl. Ovid. lé- 4. fafi^

Tiraqziel, tnAlex.ab Akx-M-ó* ^.i2* SMionyJ* ca]). 1 5. d^
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C A P I T U L O IV.

Como entre 'varias gentes feconfervou o fogo perpetuo re*

ligiofamente^ o qual Eneas levou de Troya a \talta com
à Religião das Fejiaes , que depois foy injlttutda

em Roma.

COníla de Diodoro Siculo , de quem o tomou Liplio,

e Luís Vives , que o coílumede guardar fogo perpe-

tuo, íemelhanteao celeíle, teve origem dos Egypcios,
dos quaes paflou a outras gentes Gregas , e barbaras , co.

mo foy a Athenas : onde le guardava no teinplo de Miner-
va , e em Delphos no de Apolio , de que he Author PJutar-

cho j e dos Índios Ammiano ( fe pôde dar credito ao que di-

zem feus Bracrnenes ) què o fogo vindo do Ceo , fe guar-

dava entre eiles perpetuamente y Eílobeo diz o mefmo dos
Lacedemonios \ e Eílrabaõdos Cappadocios, que tem mui-
tos Magos a que chamaó PyrethJos ; os quaes guardaó fo-

go inextinguivel , confetvado entre muita cinza. Dos Per-

fas relcitâ Procopio terem Magos, a que eftava encomen-
dado a guarda defte fogo , adorando-o por Deos principal

entre os mais , a que falfamente veneravaô , tendo para ef-

te eíFeito fabricado hum grande vafo de fogo , a que cha-

mavaó Pyreo , e os Romanos Veda. Religião, que por hon-
ra de Minerva tinhaó também o& Britannos , como efcre-

ve Solino , e Virgílio do templo de Júpiter Arnmon
, que

ardia nelle o fogo perpetuo.

E fe por juízo de tantos Authores fe moílra guardarfe

em diverfos templos gentílicos fogo perpetuamente , ad-

miniftrado por Magos , Sacerdotes , e flamines" de fua falia

Religião , confervandofe ella do tempo de Nenibrot *, anteSf

do qual foy inftituida fem efpecie de idolatria
,
pela mu»

Iherdo PatriarchaNoé. Moílraremos , como também hou-
B 1 ve

(i) Dwdor. lib. i. Bibliot. Lip. c- ij. de Fej^ a. Vives tu

hh. 4>civit c, IO. (í) Flutarc. probl- 7^- Jnimian. íb. ij-

(i) Stõb. in Colleã. c, 42. Strabo l ly. (4) Ptocâp:libi^'de
bello ter/l, Solin.cáp>iS'foman,inlil^»4.-Eneid.
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ve em varias partes do mundo certo modo de Religião t

onàt em claufura viviaõ mulheres caiadas , e virgens
, que

com o mefmo culto , e adoração , que as Veítaes Roma-
nas

,
guardavao efte fogo.

Provaíe com Plutarcho em Celio Rhodiginio guarda-

rem em^Grecia efte fogo mulheres cafadas , e nao virgens »

conftandò o contraí io de-Eftrabaó ,
que affirmâ guardarem-

no eitas noantiquiíllmo templo de Minerva Polyada ediíi-

çadoem Saxo porldinio , em que ardia hum candieiro de
luz, que íe naô apagava^ e fuccedendo apagarfe algum
tempo, çgmo.em Athenas no de tyranno Ariftoneo, no
teçnplo 6$ -l^elphos , fendo queimado pelos Medos, e em
Roma

, quando as guerras civijs , e a de Mitridates ; nao
era licitp âcçerideríe , mas bufcar outro novo, e peregrino,

acezo com osrayos puros do Sol em huns vaíos hovados de
vidro , 3 que chamavaõ Scaphia , de que penetrando o cen--

%to íe accendia a matéria árida ,
que lhe punhaõ debaixo »

njaform^ que Lipfio o moílra eftampado no livro de Vejta :

e<p antigo TertulUano exhortatído as virgens á caítidade

prova haver templos de Vefees em Achaya , eDelphos,
confagradosa Vefta , Juno, Minerva ,e Diana. Mas antes

que cheguemos a tratar das que houve em Roma , diremos

o que Dionyfio Halicarnafeo cohíI os que o ÍQguem , elcre.-,

veraõde fua,antiquiíIirna.origem. <

Fingem' os Poetas.^ que Eledra filha do Oceano , e

da Deofa Thetis , calou com q Gigante Atlas ,> da qual

houve huma íilha do meímo nome, que foy amiga de Jú-
piter, e de ambos nafceo Dardano

,
que como affirmaBe-

roío, matando a feu irmaô JaCo em Itália ,
por lhe tirar o

Reyno , fogio para Samoíhracia , trerpaíTândo o direito
j

que nelle tinha, a Tyrreno filho de Ato
i.*»
pela tranfaçad

da parte que lhe deu em fuás terras í nas quaes fundou o
Reyno de Troya com favor, e gente de Ato , que o am-

paraxi 27. annos : cu)^ hiíloria tocou, Virgílio» De Samo-

_;
; thracia

(t) Plutarc^ apiírà CeÍPão4ig^ HL% cap. 3 y.C^) UrahM.
%XW \ipjltis çap. i\deWeftaTertuL mhmat^ ad caftit.c.
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thraciâ levou Dardano a Troya ( onde reynou 31Í annos ) o
Palladio , que era imagem da Deoía Minerva , e com elle

os Deofes Penates , por lhe haver relpondido hum orácu-

lo I que tanto duraria a Cidade , que fundava
, quanto nel-

la fe confervaíTe o Palladio : a cuja imitação fez outro , ef-

condendo o verdadeiro , e eíle furtarão Uiiíles, e Diome-
des durante a guerra de Troya , que foy huma das coufas

de lua deílruiçaô. Affolada ella fe partio Eneas para Itália,

levando como preciofas reliquias os diabólicos fimulacros t

confervados naquella Cidade defde o tempo de Dardano>
como tocou Virgílio.

Fundou Eneas a Cidade de Lavinio em honra de fua

mulher Lavinia , e collocCu nella os falfos Ídolos
,
que por

fua morte tresladou feu filho Júlio Afcanio a Alba Longa
,

que ediíicou: para aílento de fua Corte , pondo os em hum
templo, ^ue para eííe effeito mandou fabricar. Coníta de
muitos efcriptores , que depois foraô os Ídolos levados â
Roma I egu:^;rdados em huma cova do templo de Veíla:
onde depois feihe levantou hum mggn^íico templo por Ro-
miilo : poílo que outros o atti ibuem a Numa Pompillo , e
regido no fegundo anno de feu Reyno , e 40 ah urbe condi'

ta. Acabada a obrado templo , o dedicou á Deoía Veí!a ^

pondo nelle as Virgens
,
que de ftu nome, fe chamarão Veí-

taes , depofitando no mayor íecreto o Palladio , emaisfi*
mulacros , inílituindo cerem.onias para o culto da falça Re-
ligião daquella.Deofa.

Acrefcentaõ os Authores allegadosjfer principal exer-
cício ÒQÍi^s Virgens , guardar o fogo perpetuo inextingur-

vel, q fem intermiíTaõ algua repara vaõ, e fuecedendo faltar

alguma , vez era o mayor peccado, que podiao cômetter , e
que íe caíligava pelp Portifice M£ximo com grandiiiimo
rigor , porque o tinhao os Romanos por preíagio infauílo

^ pata
(i) Vaujan.lib. i..(i)'Firgíl.Iib. 2. (^) OfWp^jr.ãe chin

Ronu c, de Virg. Fejt. C4) levejt. de Sueerdot. eap^ 6. Pomf^
i£t*de Saccrd. cap. de Fefta.Lipf. cat. 2. de Velta- Vli.í^úreh

in Ronu Marban. Hb- 2. anúq, e. i 2. (y) BelClotil de Felg.
UQnhfôl.11%. Vnolfang.\0zms l.h,' ^. c, 11. Dicnyf» líb^i^

éintiq^ Ttí. liv^ lib, 5. ab urbeQ
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f>ara fuás coufas. A guarda deite fogo fe deu âs Virgens
Veltaes, para que á imitaçió das eftrellas celeítes

, per-

maniCcíTe cono guarda do ixiperio , por fer tido o fogo
por honra Auguítal ,

que íe naó concedia mais que aos Em*
peradores : o que íe lé de Cómodo em Herodiano

, por-
que a negou a Mareia fua concubina , permittindolhe to-

das as que fe faziaó a fua peftoa , e acrelcenta Celio Rho-
diginio , que a razaó de encomendar iVuma a eílas Virgens
a cuftodia daquelle fogo toy darlhe a entender, que ha-

viaõ deconfervar léus corpos intados, e inviolados , co-

mo a pura , e incorrupta fuftancia do fogo
, porque aífim

como elie he efteril , e infecundo por natureza : o havia fer

fua virgindade.

\.. . Ordenadas as coufas daquelle illuílriflimo tempIo,quiz

Numa que naó houveíle nelle eftatua alguma de Veíla; a

caufafoy, porque no mefmo fogo , fe reprefutava fua

falfa divindade , eadorando-a nelle, naó queria ter nefte

templo imagem , nem eftatua como difle Ovídio,

EJ[e deu ftultus Vejt£ fimulacra putavl f

Mox didici curvo niilla fuheffe tholo

\gnts inextinãus templo colatur in Ulo ^

Efftgtem nullam Vejta% nec ignis habet;

CAPITULO V.

Em que Je defende o tetyero de huma pedra i que efta na
Igreja do Moftetro deChellas^ contra oxqueacenju*

raà , e Je prova com algumas conjeãuras haver

Jido Convento de Fejtaes.

TRadíçaõ he antiqui/Iima i e confiante de noíTos antepaf-

fados , dos quaes a recebíamos por cauía indubitável

»

dirivada a nós de feculos immemoraveis ,
que no fitio do

Convento deChellas efteve edificado hum templo de Vef-
taès:

(i) Her^d. in Cmnmod, (2) CeL RfoodigJib.Z, cap.is* l

(3) OvidJtbM.faft.
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taes: e pára que o tempo naÕ fizeíle o cuítumado c fficio , ex-
tinguindo taó celebre memoria, fe entalhou emhumade
mármore ; como mais durável , fâzendoa patente aos olhos
de todos , para que tiveflem noticia de femelhante antigui-

dade. Ve-fe a pedra fobre a Câpella de Santo Adrião huma
das collateraes do cruzeiro da parte direita y t nella íelem
as feguintes letras.

Efle Convento he ãe Cofiegar Regyafifes ãe SaMo
Agoftinho por ejcripttiras aritiquíffimas \ efoy cajaàas FeJ-
taes antes da vind^deChriJto Nojfo Senhor como fe vèpe-
los vijtigios de pedras y que ejtaÔ na crajta velha, e pela
cippo de jiilia Vlanrnea , e ara das Veftães com o buraco da
urna do igne perpetuo. AJfun que Je acha [er reedificada ej"

ta Capella quatro ve'zes • huma em tempo das Veftaes^ outra
na primitiva Igreja de Hefpanha , e duas depois.

O Padre Frey Luis de Soufa da Religião Dominicana , que
i;a hiftoria de feu Santo Patriarcha moílrou muita erudição,

e diligencia, tratando deite Convento de Cheias» ceníura

a leitura da pedra referida , a fim de mcítrar , que as Re-
ligiofas delle ^ foraõ algum tempo fogeitas á Ordem do
bemaventorado Sam Domingos : cuja regra , e reza obfer-

varaõ , edepaíTo tem por vaidade*oque fe diz na pedra

das Veílaes, do buraco, da urna, e do igne perpetuo ,

acreícentando , que em nenhuma psrtcdo mundo as houve
fora de Roma ,

por fer contra fuás conllituiçoens , sdmit*
tirle entre ellas alguma , que tiveííe domicilio fora de Itá-

lia, fi nas que recebiaó
,
precedia exame de íuas partes , e

«qualidade, feito pelo Pcntifice Msxlmo, que em Rema
refidia , e de fua maõ fe recolhido na claufura do íerrplo»

guardando certas ceremonias de obra, e palavra. Elíeas
vigiava, reprehendia, e c^íligr.va feus defcuidos , e a ca-

fe era na parte mais pcvoada , e fegura de infultos, oiie

havia na Cidade , peio que em nenhum dos Eícriptcres an-
tigos fe achaõ Veílaes por outras Províncias fora de Romst.
Até aqui o Padre Fr. Luiz de Soufa, a que nos teca faíisfa*

(i\ Soufa li£ff.t.capi 24, Jt^ftor. S.Vomimf.
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,

zer para coaíirmar asreliquids da veneranda aatiguidade
i

que no religiaío Moíley.o di Cheias íe conlervaó.

Priíneirameate diz a pedra , que foy Cheias caía das
Veftaes, o que eíle Author nega dizendo , naó as haver
fora de Roma , e para prova de feu intento allega a Aulo
Gellio, Feneftela

,
juíto Lipfia, eAiexander ab Alexan-

dro : dos quaes coníta o contrario , porque o prioieiro , e
ultimo concordaõ haver no templo de Minerva Polyada

,

Virgens Veítaes com grande Religião
, que guardavao hum

candieiro , que nunca fe apagava ; o que também coníirma
Paufaniascom a mayor parte dos Authores allegados no ca-

pitulo precedente , e expreíTamcnte diz Vitoria no Thea-
tro dos Deofes , que alguns efcrevem , naõ principiar Nu-
ma a Religião das Virgens Veítaes ; mas fer a Deofa Veíta
a primeira que a inítituio em Arménia aos íeis annos do
Reyno de Semiramis \ e em Troya houve depois ella Reli-
gião , donde Eneas a levou a Itália, e edificou hum Con-
vento em Lavinio » no qual depofitou o fagrado fogo Ve-
Ital. Afcanio íeu fiiho , foy fundador de outro famoío em
Alba Longa , em que depois foy conventual ília Rhea mây
de Rómulo. E que £>íre Virgem Veftai fc colhe de Diony-
fio Halicarnafeo , Pomponio Letto , e de outros muitos,
como coufa commua.

Juílo Lipfio
, que mais apurou efta matéria , fallarr

do do Pontífice Máximo , diz , que a elle fomente eítavao

em Roma fubordinadas , por íer fuperior na dignidade Sa-

cerdotal , aos de todas as Provincias, e Gollonias, em que
havia Pontífices , e Sacerdotes dedicados á Deofa Veíta. E
declarando o meímo Author as palavras \lJhl cumnull£ V^-
fiales , diz , que ainda naõ acha efcrito haver Feítaes fora

de Roma , era fama , e tradição , que as houvera em Agrip-

pina i Valencianis , e outros muitos lugares , íe bem de-

viao
(r^ Auh Gel lib. r. cap, 2. Veneji. de Sacerd.capit* ó.

Ltpf> de Vefta caph. 2. Alex. ah Alex. Ih *; capit. 12. (i)

Paujan, in Attic. Fit, ih. i. capit 6.Theat^ Deor, (J)
LucrecJib 1. Monlyan. lib. i. capit, r.Topogr- vrb, Rom^

(4) Bwnyf. lib.' i. Vomp. Letto capit, de Fe/ta, (j)

Jiiflo Lipfio de Veft. cap. 13.
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viaô fer facerdotizas de Minerva, ou Vefta , e nao com
aquellas leys , e ceremonias ,

que tinhaô as de Roma. E o
roeímo Jufto Lipfio, naquelle livro que fez da difcripcaó

de Lovaina, moíha haver nella hum templo dedicado a S.

Miguel: o qual fora da Deoía Velta , em tempo de Júlio

Ceíar; e havendo-as em outras partes, naõ parece impro-

vavcl ,
que em Lisboa houveíle templo , e religis^õ de Ve-

itaes : mas feria temeridade querer affirmar , que guardavao

as mefmas leys , e ceremonias, que as Romanas, naõ ha-;

veudo Author , ou documento certo , com que fepoíla pro*

var , fenaócom as íeguintesconjeduras.

Confervaõíe hoje algumas pedras no Convento de
Chellas, jà gaitadas., e confuraidas com a grande antigui-

dade : as quaes com a fé moral da trâdicçaô > fazem mui-

ta parte de prova prefumptiva , que em coulas taõ remo-
tas , vai tanto como a das efcripturas : como a differentes

propofitos temos allegado , porque em huma parede da
clauftra velha , fe conlerva huma pedra quadrada de ala-

baílro íiniílimo , já muy gaitada: a qual viíla , e notada

attentamente» pelo Doutor Fernão Sardinha do Couto , Me-
dico daquelle Convento ( peíToa bem conhecida neíla Cida-

de por luas letras ) síHrma ter no meyo hum buraco hova-
do , e quatro pequenos nos cantos , que fe pôde conjeâu-
rar , ferem encaixes de velas , ou candieiros. A eíta pedra

chamaõ as Religiofas, a itrna ãofogo Vejial : o qual arden-

do em alguma matéria , que ficava dentro do buraco hova-
do , cahiaô as cinzas na parte baixa, e interior das bafes,

ou meya pyramide , em que a pedra fe encaixava : na for-

ma , que demoftraõ algumas moedas Romanas de ouro ,

prata , e metal , que traz eftampadas Juíto Lipíio nos Ca-
pítulos quinto , e decimo do livro de Veíts.

Achafe mais na mefma parede da clauftra velha hu-
ma taboa de mármore com folhagens , e montaria por mol-
duras a qual parece de obra Grega , -e no vaò delia féis fi-

guras de joelhos, com as mãos levantadas, eosroílostao
comidos» e gaitados, que com certeza ie nao pode af-

firmar , fe faõ homens , fe mulheres : como também fe nao
C pôde

(i) LtiJjíh. I* c, 2. difcri^t. Lovam,



1 8 Li :ro IL ãafundação , antigtiída hs i

pòie aíBrmar de outra
, que fefdivizj em lugar alto com díf-

ferente vci ilido , e parece etlaríentada. Econfiderando ad-

vertidamente o. que achamos eícrito do habito
»
que as Vefr

taes traziaó , e leu modo de lacrificar
, podemos com mui««

to fundamento preíu^mir das ieis figuras lerem as Veftaeí.

E ainda que eícreve Suidas de Numa, que íómente
admittio duas no principio , comia de Plutarchu em fua vi-

da , acrefcentar outcas duas^^e ferem qustroem íeu tempo,
e- féis no de TarqalnQ Prifio,, ou Serino.TuUo : como fe coi-

Jigedo raeímo Author, que dá por razaócom ft^ílo PoiíV'

peyo , de fubirem a eíle numero , eílar a Cidade d? Roma
dividida em' íeis partes , e ordenaremfe outras tantas fa-

cerdótisisde Vplla
,
para qu2' <:ada parte do povo tiveíle

humav 'Cjuè LhafdrniniílraOe -as coufas lagradas.

-r. /r. Tiem cadi humadeftas^figuras, veílido hum género
de 'manto ti quer as cobre: o qual conforme a meu juizo

be , o.que os antigos chamavaõ , fuffibuíiim , como fe colhe
dd rnéííno Feito , com o qual as Vcílaes cubriaõ as cabeças
quando fa^rificavaõ , e oicâbeljos .cortados a moda da
naflos antigbs-Pohuguezes íío quedlas^faziaô (como tio*

tair PI tnio ). qtiando entravao na Religiaã deixando.os pen-

durados na arvore Lothos v que eítava na porta do temploi
e como todas erao de pouca idade naõ Ihecrefcfan. taôfa»

cilmente, e também era inílituto feu , trazelos íoltos y e a-

tâdos cMa hmna fita pela tefta , como^tocou Prtidencio*- •'

, h figura queipareciaeíUr íentadã na parte» alta da
pedra, naõ fe poderi affirmar, que fceja a Pontífice Ma--

X'iííi© ; porque fe lhe nsó diviísô as feiçoens do roílo , eco-
raoelie refluía em Roma, onde e flava á lua difpoíjçaõ o
caftigo das Vaftaes , leu exame , e difciplina y he couia vi-

rifmicl, que naõ eíliveflem a feu cargo as de outras par-

tes : fe já naõhe ,. que lhe eí[:avaó íubordinados alguns fa-

cerdotes ^ a que ifle tocava , executando-o na forma » que
os Geraes das fagradas Pveligioens da Chriílandade com os

Religioíos e Religioías, que lhe eílaò fugeitos. O que pare-

ce, mais conforme a boa razaõ he fer a figura .^3 cadeira al-

...(1) Suidãs in Numa- Hut. in Numo,{i) lejlus Vomj?.

0) PUnJib, 1 6. m^v- 44' (4) Pr^d^lib. liUmtraS^^^c*
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guma flamínea , ou perlada das noíTas Veflaes / porque
também as havia no templo de Roma : lendo íemprea'iT)aif

yelha a que fazia os íacriíicios ( como notou Ovídio ) e dâ
Occia , Cornelio Tácito , qne lhes perfidira 57. annoscom
grande opinião de landidade \ e feuma á^it^'^ chamada C or--

nelia foy condenada por Domiciano, como relataõ alguns

hiftoriadores dé íua vida.

C A P I T U L O VL

Em que fe confirma Jer Chellas Convento dé Veflaes com
huma pedra , e outras coujas a ejiepropofito.

NA ultima reformação
,
que fe fez da igreja do Mof-

teirode Chellas , nas ruínas da parede do Altar Móc
em vinte e três de Junho do anno de mil feifcentos e três »

fe achou huma pedra, entre outras muy antigas, com as

letras para dentro , a qual tinha três palm.os de comprido

y

e outros tantos de largo , e ainda hoje íe vé na parede do
quintal da íanchritlia , da banda da Capelía Mór ; logo ^
fe defcobrio , Jeraõ alguns curioíos nella as feguintes le«

trás , poilo que agora le Udó lem taó claramente.

JU LIA. CL F. Ei V.

Q, JULIU.S. a F- C.

S E V F R U S

H. S. S U N T.

Cuja fignificpçsõ he. Aqut efta6 fepultados, JuH^ Flami-
nea Veftal, filha de Qiii-nto^ e Qiiinto Juliofí ho deQ^iin-
to, e Cayo Severa. Mais letras p^írece que a pedn tinha ,

queporeltar quebrada íenaõ podem ler, e eibí foy a que
deuoccafiaõ para efcreverfe fob^^eo altar de S, AdriaÔ

,
que

era cippo de Júlia Flamlnea : a- qual com outros íôu^it-'

mãos- eílava nella fepultada

:

C ^ Acha»
{1) Ovíd' lih ^.faji' Tacít* in an.Sueton, inDomitu ca^%

7. Dien.Cal.líb. ;^ TacitJib. ti* annaí.
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Acharaofe mais no clauítro velho deite Convento
cm algumas columnas de diíferentes pedr&s , entalhadas de
relevo as figuras de Palas , Minerva , e outros Ídolos da
cega gentilidade, de que também fepòde conjedturar fer

eíte Convento de Veftaes : porque no de Roma fe guarda-

vaõ eftes Demónios., como preciofas relíquias ; e foraõ os
Penates, que Eneas tirou de Troya , defpois de fua deílrui^.

çâõ, e fe queimarão com o palácio de Numa , e templo
de Vefta no laftimofo incêndio da Cidade de Roma , con-
forme a Cornelio Tácito. Eftes eraó os Deoíes tutelares das
Cidades , Reynos , cafas particulares , e ainda das peíToas,

que foy acaufa porque Juno íentia tanto , que Eneas os
levaíTe configo a Itália , e parecendolhe que haviaõ de pa-

trocinar aos Troyanos feus inimigos, fe queixaua a EoJo
dizendo :

Gens inimicã mihi Tyrrh&ntim navigat xqmr
lliumin Italtam portans , viãojque Fennates.

Refti averiguar a mayor objecção quefeoppoem por al-

guns efcrupuloíos , a fer eíte Convento antigamente das
Veftaeç ;' porque dandoíe cafo

,
que o foffe, e que Achiles

eflriveffe nelle efcondido em habito de Veftal, antes da
guerra de Troya ; a quem havemos de attribuir a fundação >

ou porque tempo ? e para objecção taó ben\ propoíla con-

feffo fer neceíTaria mais erudição v ^ vivo diícurfo para ref-

ponder a alia ; mas Cegura ficará de naô perder o credito

,

quem deCde logo transfire em;outro melhor juizo feu pro-^

prio parecer » o qual he, que eíla Religião Veílal , e fogo
perpetuo , que em Chellas fe guardava , íe ha de referir ao
tempo da vinda de Elifa , e fer tao antiga ^ como a mefma
fundação de Lisboa por elle feita , mas fem efpecie de ido-

latria: porque fe nefta forma a inftituio Vefta mulher de
Noè em Arménia , e depois a renovou em Itália entre os
Tofconos i couía pofílvel he , que Elifa aprendeíie os ritus,

« ceremonias fagradas em hum a , ou outra parte : pois co-

mo temos provado
, povoou em Itália , no tempo que Noè,

e /^eftâ alli reinavaè*

Eícn:
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E fendo conforme a doutrina de S. Dionyfio , e S.,

Thomaz ja adegada, que na pura, e incorrupta fuftancia

do fogo , he Deos figniíicsdo , e íer a coula a elle nnais pa-
recida.o inílindo natural obrigaria a Elifa aapprovar aquel-

la Religião 4 e trazela configo a eftas partes : onde fe con-
fervou por elle , e os mais defcendentes do Patriarcha Noé
{ como vários Efcriptores affirmaõ ) fua verdadeira fé , e re-

ligião I eftabalecendo-a nas partes em que fundarão , princi-

palmente em Hefpanha até que com as invazoens de nações
eftranhasi e fuás barbaras violências, fe introduzio nella

outra diverfa por Gregos , Phenicios Rodios fazendo-a
admittir a tyrannia das armas , levantando aras , dedicando
templos , e fabricando ídolos : couía , que até fua entrada,

naô tinha vifto Heípanha , na qual fe adorava ao verdadei-

ro Deos j desde que Tubal , Tarfis , e Eliía nella povoa-
rão.

Attribuem os Authores efta diabólica introducçaõ a

Oíyris , e Hercules Egypcio feu filho ; o que leva muito
caminho

, por fer força ,
que aopaflo , que Hefpanha feru

tia o rigor das armas , recebeíTe violentada a Religião das

naçoens que a fogeitavaõ:e deíla forma fe preverteria a Ve-
llai do fogo perpetuo confagrado a Deos , convertendofe
na dos ídolos j que admittia : em que haveria muita parte

de enganofo zelo, porque guardandofe também entre os
Egypcios o fogo perpetuo , como deixamos provado , le-

ria capa para introduzirem feus faltos facrificios entre os
verdadeiros dos antigos Hefpanhoes i principalmente de
noíTosLisbonenfes ; cujos ânimos eraõ naquelle primitivo
leculo dourado muy faciies de enganar por fua fingeleza.

A outra difficuldade, e naô ppquena , nos fica que
fatisfazer , apontada pelo Padre Fr. Luiz de Soufa, e he ,

que o templo ò^^ Veftaes íe ffindava em lugar mais povoa»
do por eílar livre de iníultós , e as Virgens Veftaes mais
guardadas ; como efte de Cheias ellava fundado em fitio

taô apartado da Cidade ? E expoílo aos damnos irreparáveis,

que
K}) Fr. Jtían àe laYtiente lih. ^. capit. 20» (2) Flor.

do Campo Ub- i* cap. 11 rFal^us cap, 10. Roniatí*^ 2 p* lik i.

cap. 5. Rei Gentil^
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quenalle poJiaô íuoc^ier? A qaa te reípondcí, que até o
tempo em que Uliiíes f;iz a leeJiíicaçtó de Lisbji v nao
coaítâ da parte certa e n que eíliva a aaáqaiíG na povoação
di Eliía , e hecoufa v^riíiinel

, que elle a fuadaife nefte íi-

tio; cuja amenidade, freícura , e falutif^ro clima he dos
fiielhares , que ha no deílridto de Lisboa, e que a n^iihum
do muado reconhece por íuperior: o que Elifide/ti obfer-

var prometendoíe que a nov4 fundação víeíle a fer opulen-

tiífiua , por ficar mais guardada das tempaítad^ís do Dar , e
çmparçe qua hum eíteiro

,
que allichegiva , \\\^ faria go*

2;ar de íuas commodidades muito a falv j. E na Jugar em
que hoje eftà o ciauílro do Convento , fe acharão no tempo
da reediíicaçaõ muitas argolas de ferro, e bronze , prezai
nas pedras da hum cies de enxelharia , a que fe amarravaõ
as emharcaçoens ,

que pelo efteiro fubiaó até o templo, de
que ficou memoria no letreiro à\ pedra , que fica fobre a
Capelia de S» Félix , em que íe lé o feguinte,

Efta Capelia Je reedificou em tempo do llluftrifjimo

Senhdr Ò. Miguel de Calho tardado deflacafa^ com cujo

governo foy [empre admlm (irada , antes dos R-ey/ de Porta-

gal , corno je vè de bum cippo feito na era de S, de AL e

das armas dei liey ^'amba^ que repartio os Bifpados em
llejpanha , o que tudo je achou nefta reedificaç^Õ com ruínas

de hum caef de ettí^elharia , aonde defenéarcar aõ eftes San*
tos Martyres i pvrefte valkjermar.

E nao refpondemos agora a algumas coufas que con-
tem efta pedra

,
porque o fazemos em outro lugar com mais

fundamento.
E quando nao queiramos valemos dos que fícaõ apon-

tados » nenhum ha para fe dizer
, que antes das Vertaes

Romanas , foíTe coufa precifa eílarem feus templos no? U?«

gares mais públicos , e povoados das Gidadf»s: porque ifto

nao conílâ dos Efcriptores allegados , e de alguns Roma-
nos íe collige , que fendo elíeito Auguílo Cefar em Poiítifi-

ce Maxtmo , querendo trat rfe com todas as prerogativas

annexas ataó fuprema dignidade , mandou alargar os quari

tOSy
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tos , e vivenda do paqo Irrpeiial , a que Numa tinha agre-

gado o terL pio de Veíta , coníagrandolhe outro differente,

em que o Senado confentio por fazer a vontsde eo Empe-
rador , e Pontífice : o qual quebrantou os eítatutos antigos

,

que havia para obíervancia deita ley , que naõ devia fer

preciza , e invialavel em Lisboa: pois as Vcítaes de Che-
ias viviaõ apartadas da Cidade , lenaô quizern:os dizer , que
eíliveíTe fundada Tiaquelle fi tio. E quando cem as razoens
referidas naõ ficarem os criticos fatiifeiíos , lugar lhes fica

de nós eminendar , e apontar outras : porque íao vários os
entendimentos humanos , e para averiguar antiguidades taÔ

remotas, cada hum le vai do talento que Deos lhe deu.

C A P I T U L O VIL

Ve quem fcy o ajitito CâphaÕUlí[fes \ jeps feitos ^traha*

lhos , e lerigrinaçoens , úfites , e dej-cu da guerra de
Troya.

POfto que forí^o muitos os Aurhores -qt3e efcreveraõâ
vida , e coufas de Uiifíes ,'temos cbvigpçaõ de a^ refe«<

rir por mayor -.poisa efteaftuto Grego fe attribue eôn um-
mente a fundação de Lisboa»' e ainda que verdadeirtmen-.

te , foy feu ampliador , ou reedifícador , deve-fe-lhe a prírt-

ctpal , ou a mayor parte do àirgn ento delia
,
por fer r qué

leítaurou fua memoria , eternizou íeu norre , edificou ^eus
tft\uros , e torres, e dedicou íeus ten^^plos. foy Ulifles,

conforme a Homero ( a quem feguiremos na narração de
fuás coufas verdadeiras, e fcbuloías ) filho de Laertes» e
Anticlea, e Rey de Ithaca , ilha do mar jcniõ » ç^c?{&áo

eom a fermcfa , e cafta Penélope filha de Icario , e Pert-

bea : cujo nafcimento » e criação prodigiofa , ccn ta Heró-
doto na vida de Perfeo. Crefceu Penélope na graça , e fer-

mofura de forte
,
que fendo pedida a (eu pay por diferen-

tes Príncipes para cazarem com ella, para livrarfe de tan-

tas

(lY mon. CafJíh.S4^ J^-Lipf cap. 4. ãe Fefa. C»i
Emer* Olyjf, (^ Ueredot;. in lita Verf
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,

tci!í imp )rtuiaçoens comprainereo fua vontade na paleftrà

de huma carreira , em que o mais ligeiro levaííe por premio
a Penélope. Efte confeguio UlilTes hum dos pretenfores,

que no juizo dos circunltautes íe avantajou a todos : o qual

em agradecimento da vidoria , dedicou huma famofa ima^
gem a Deofa Minerva i to:nando-a por avogada , e prote-,

ctora em fuás acçoens.

Caiado Uliffes com Penélope fe foy com ella a Itha*

ca , onde Ihesnafceu hum filho por nome Thelemaco. Suc-

cedeo nefte tempo roubar Paris a Helena , e aligados Prin-

cipes Gregos para a guerra deTroya, e julgando elles, que
com 3 peílba de Uiilles configuiriaó o que deíejavaõ, coníi-

derando fua grande prudência , e íagacidade \ aílentáraõ le-

valoem companhia , de que tendo UliíTes noticia , a. quiz
evitar, fingindo, que delirava por naõ fe apartar de Pe-
nélope, aquém amava muito. Sufpeitou Palamedeso fin-

gimento, vencendo eíta artucia com outra raayor , obri-

gando o a que acompanhaíTe os mais Gregas. Com elles fe

achou na guerra de Troya , onde fua induítria foy grande

parte dos favoráveis fucceíTos $ que nella houve , porque
defcubrio. Achiles efcondido nonoílo templo das Veílaes

( como deixamos eCcrito ) ou entre as filhas de Licomedes

( como querem outros. ) Cobrou as fetas , que Hercules

deixou por fua morte a Philoâetes. Roubou as cinzas de

Laumedonte, e o Paládio fatal. Feito efpia cortou a cabe-

ça a Rhefo Rey de Trácia : cujos cavallos brancos trouxe

ao exercito dos Gregos , que todas erao circunítancias , em
que confiília alaílimofa ruina de Troya. Contendendo com
Aiax o venceo com eloquência de fua oratória , levando

por premio as armas do valerofo Achiles: e exercitandofe

neftes , e outros grandes feitos, fe paíláraó os dez annos ,

que durou a conquiíla , e porfiado cerco daquella opulentlf-

fima Cidade.

Acabado elle, querendo tornarfe a Ithaca > lhe fo-

brevleraõ os infinitos trabalhos, e tempaílades, que larga-

mente conta Homero, Príncipe da poefia Grega : quaes fo-

raõ o das frutas de Africa
, que comerão feus companheiros.

O quepaílou com o Gigante Polifemo. O coiro dos ventos,

que
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íjue lhe deu Eolo. O dos filhos de Neptuno . que comiaô
xarne humana. Os amores da feiticeira Circe , daqualhou:
ve por filho a Thelegono : a fuavidadc do conto das Seréas,

Os perigos de Scylla , e Charibdis. Os gados guardados pe-

las filhas do Sol
,
que os companheiros de Vliires matáraô

com fome , que por fer peccado refervado , andou por elle

nove dias combatido de tempeftuofas ondas , até que apor-»

tou na ilíia Ogygia ; onde tranfformado nos amores de Ga-
3ipíb, converíou com ella fete annos , noíim dos quaes
fazendo viagem com huma nào velha, em que das paíTadaa

tormentas tmha efcapado \ fez nella naufrágio , falvando-

feem huma ilha do mar lonio. Nella, por induftria de
31inervâ fua protedlora ,. foy provido de nãos , e marinhei-

ros£om que chegou a Ithaca ,* e íabendo que nos vinte an-

nos de fua aufencia fora tentada a honra de Penélope por di-

verfos pretendentes, que procuravao fua infâmia , folicf-

tando derribar ocaílo muro de taô illuftre matrona j em
habico disfarijado tomou VliíTes vingança de todos.

A penas tinha deícanqado o Capitão Grego dos tra-

balhos paliado em companhia de fua mulher , quando lhe

íubreveo a mayor de todas as mi ferias , que foy morrer ás

mãos de feu íilho Thelegono , fem querer cõmetter tal par-

ricidio íahindo por verdadeiro o oráculo, de que o havia

de matar hum filho.

Eíla foy íummariamente a vida de Uliííes cuja hon-

ra fe arrifcou nas penas de alguns Authores
, que fizeraó a

Penélope incontinente, fendo pelo contrario, porque o
Conde Natal a fez amiga de Mercúrio , ePaulanias, com
outros , chegarão a dizer , que fora muy diíToluta \ naõ íe

negando aos que a pretendiaó. E porque nos corre obriga-

ção de fua defenfa ,
por fer UliíTes quem deu o mais próxi-

mo íer material â noíTa infigne Cidade de Lisboa j diremos
com Clemente Alexandrino, Claudiano , CaíTaneo . Arif-

toteles , que foy Penélope exemplo de confiante , e virtuo-

D fa5

<i): NatMl. Com. lib. $, MytoL cap- 6.& A 8. cap. 24Í

Faujm.in Arcadicisiii) Ciem. Jlex. lib. 3. Felag. cap.Á.

&cmdian. in latidib, Jeren. Cajfan. Cath. glor, 7nundl 2.p.
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;

fas matronas , e quí eíla íe iitíliíicou baíiantemente com á

carta que efcreveu á feu marido, dando-lhe conta dos que
intentavaõ íua offeafa naquelles verfos-, que começaõ : .

Dulichis , Samijqtie , & quos tiilit alta Zacyntos\

Na qual lhe eftranhava a. pouca razão , que tinha em feus

díífcuidos : poisella , nem feu pay velho, e filho menino
podiâô contraftar o p )derdos que a perfeguiaõ, aos quaes
hia entretendo induílriofamente, dando lhe por prazo de
executarem as d madas tençoens o fim de huma tea , em que
desfazia de noite o que tecia de dia. E quando taó graves

Authores tomarão á fua cíonta defender a caftidade conju-

gal de Penélope , e tanto a abfonao , e acreditao : naõ preva^

leceraõ íís calumnias dos contrários contra fua fama , e re-

putação de UiiíTes : ao qual íenaõ pôde deitar de culpar o
grande defcaido , e larg*a aufencia de vinte annoô ; pois

outras de menos tempo, e occafioens, arruinarão. muitos
eaítos propofitos , fazendo naufrágio de honras, qde paret

claõ incontraftaveis.

CAPITULO VIII.

ComoUIíJfes defemhocando com tormenta õ'efíreito âe Gi-
braltar , COfieando nojfa Lttfttania ^ tommi porto na

foz do Tejo I e reedificou a Usboaí

17 Screve o Doutor Monçon
,
que ficou UlliTes tao pa«

j^ gado do fitJo , e amenidade dos canupos banhados do
manfo Tejo : onáe efteve quando veyo/=áí -Giíél tos ^bufcar
i^eliiies, que julgando ferem. cw; melhores qiieiinha viílo»

era terra mais fecunda , o fer.tíL Propoz , ie efcapaíTe da-

qoeila.guerra , tornar a el la > e edificai huma Cidad^^E- oif

foffe eita a caufa de fua viiida a eítas partes, ou das tor-

mentaj -que a ellas o laRç^raGV, he òpini^õ cOcamua de to-

dos os Efcriptore^,> queÚlifle^iundoa a- UsBaa^ deveada
-' ,.

'
r^ ' ••^v,..) .\<^.^,.> /• ',' v....-i.:\ "ív /'^' ,:í .c&ia>

(I) Ovíd. elifl, i. ?enê. Uli^..Í2).M(mfi'n^^p. 9oi ^ :^.
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chamarlhe reedificarão , enaõ nova. fundação. A occafiad,

e tempo era que a fe^ , iremos vendo neíte , e nos leguia*

tes capitules. . .

Depois que efteilluílre Capitão Grego andou nove
dias combatido de fuiioías temptíiades , em pena do pec-

cado, que léus companheiros tinhaó cõmettido de matar
os gâdosdo Sol , que as filhas guardavaõ ; conta Homero,
que força de ventos contrários o conílrangeo a chegarão
mar Occeano , tomando porto o navio nas ultimas prayas

de hum rio f que quebrava nas ondas do mar í onde temeo,
que lhe, faltafíe o trato , e hoípicio humano , como o Poe-
ta fignicou naquelles veríos citados por Eftrabaõ.

Atqtiedte hwc nova , me fiaminadiraferebant*

Occeant fluxmn ^jiuvis mox cymbarelíqutt ^

hínorajiiièlijom coUnms Jupreina renwti
,

Nemoque mortalis nobis confinia mijcet.

E logo declara o mefmo Geographo
,
que raanifeíls mente

quizdara entender o Poeta » que ifto fuccedera aUiifles

íio mar Atlântico : faõ fuás palavras : H^c enlm omnia in

Atlântico pelãgo fiãa manifefte declarantur, E conforme
os veríos referidos parece , que com huma fó embarcação

«ntrou UliíTes pela foz do Tejo , torneando porto depois de

taô perigofo naufrágio : o que repugna a toda boa razaõ :

f}òis com- ta6 pouca gente , e trabalhada das tormentas paf-

fiadas, naõ havia UliíTes de intentar huma obra taõ gran-

ide , como fundar huma Cidade : principalmente quando
logo lhe fobrevieraô guerrss com Gargoris Rey da terra,

Sue oíFendido do trato dos Gregos , os qatz lançar delia.

) Doutor Grabiel Pereira de Callro no feu novo poema
dèfta fundação dá a entender lerem mais os navios da con-

fervade UliíTes.

Nas circunítancias deíla fuidaçaõ feguiremos a Fr.

Bernardo de Britto , a quem feguio o mefmoAuthor
;
poiá

antes de nós tomou á f«a conta,tocar eíla hiíloria , é pnr el-

le correra o que nós âgorâ aqui dlíTermoSf , "(que fe naõ âchâ

(i) Urah' lih. V» gecgrapb-ii) Caftro cant. $Mblif^
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,

vulgarmente em outros Eícriptores, Convidadas os Gregos
do tranquilo porto , em que as Náos podiaõ eftai íeguras s

e da fertilidade , que o fitio da terra lhes promettia , de-
fembarcaraõ neila , eíperando aJentaríe, e refazerfe dos
trabalhos de taó prolixa navegação , e depois de haverem
deícançado muitos dias , querendo aproveitarfe do tempo

,

que era a propoíito para tornar á pátria , lhe foy a Ujiííes

impoíTivel
, porque os companheiros excarmentados dos

arrifcados trances , em que íe tinhaõ viíto , determinarão
ficar antes na terra alheya com defcânço , que tornar á Tua

com taõ immenfos perigos. Vendofe o prudente capitão fem
remédio de profeguir a viagem , feaccommodou ao tempo ,

feguindo o confelho dos mais , e lançando os fundamentos
a huma Cidade, que povoaííem ^ fundou juntamente hum
templo fumptuofo dedicado ao ídolo de Minerva fua protc-
dora, e com cuja invocsçsõ íe lhe fácilitavaõ asemprezas
mais árduas , que foy a caufa porque Homero o introduz
em muitos lugares , aconfelhandoíe com ella » quando ha»
via de dar principio a alguma eoufa de importância, v: >?

'\

Acabada a machina do templo fe occuparaõ UJiíIes,

e feus companheiros na fortiíicaçaõ , reparos da obra, e

muros da Cidade fem excepção de pcíToas , nem iníerpolla-

çaõ de trabalho : com que íe concluio brevemente a povoâp
çaó, de que o C^pitío Grego ficou taõ fatisfeiío, qu«
efquecendoíe da pátria, punha todo o cuidado ^ em au-

gmentar efta , qwç'. ja tinha por propjia , fazendo nelJa hua
Republica de fuave , e concertado governo, de que Gar-
goris Rey de Hefpanha teve logo noticia em Santarém , orXf

àe tinha a Corte , e para mais de perto communicar os Gre-
gos , e faber a gente que era , e os defignios com que ti-

nhaõ feito aquella povoação ; convocando muita gente de
guerra t veyo a veia , e ficou taõ fatisfeito do bom trato %

e correfpondencia de UJiíIes , que lhe concedeo largas li-

cenças para viver com os Gregos em fuás terras , prezando©
fe de trazer delles origem , e para mais os penhorar, e fa-

zer rraturaes , lhes oâerecea mulhere^com que cazallem ^

e â Uliffes por amiga, íua filha Calypío raãy de Abis feii

aeíto , ou filho ( como querem outros) a quai elle aceitou

por
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por lhe grangear â vontade , vivenda alguns annos com el

la prezo , e captivo de íeus amores. ^

Mais caminho leva o que efcreve o Doutor Gabriel

Pereira, íingindo, que Gargoris vivia na ferra de Cintra,

e que de íeu confentimento : começou Ulifles a nova po-

voação ,
que depois quiz impedir fazendolhe a guerra

, que
relata nocanto 8. poiseraimpoíTivel fazer hum eftr^ngeirõ

povoação em terra alheya , com :gente pobre , e faita de
toda acommodidade , fem confentimento do fenhor delia »

que era Gargoris. Tinha eJle huma íilha, que noíTos Au-
thores dizem chamarfe Calypfo : ( a qual Homero faz le-

nhora da Ilha Ogygia muy dillsnte da Lufitaniá ) e que
Uliffes a confervou amorofamente fete annos, E be para
notar na relação de Fr..Bernardo, a íinceridade , e fmgele-

za com que íeu pay lha entregou por amrga; fe ja naõ he^,

que por haver tratado com outro , de quem teve a Abis por
jilho , íizefle Gargoris pouco cafo; de lua honra : o que pa-

rece indecente para o decoro de peíToas Reaes , ainda que
fpraõ introduzidas em huma novella. Que efta q íeja , po-
^e facilmente julgar quem tiver qualquer pequeno diícurfòj

coufamais poíla em raza'6 parece, que Ulifles fe ei>^móraf-

fe de Calipfo,-e dandolhe a entender léus peníamentos,
fofíe delia correfpcndido per qualquer via , que foyo que
feguio o noílb excellente poeta Gabriel Pereira de Caftro

,

íingindo (como Virgílio fez de Didó com Eneas ) huma
caçada , em que os dous amantes fe viraõ i e comn uni-
carro»

Naô fe confervarao muito os Gregos naquietrçaõ,
e ócio de que gozavaõ na nova Cidade , porque como pi*,

ratas faziaô taes hcítilidades nas povoíçoensda coita mari^
tima , commettendo-as com tal infulto , e défaforo > que
os moradores delias o procurargõ remediar comas armas de
que fe valerão , fomando-as contra os Gregos, è dandolheí
alguns aílaltos , com que os lizeraõ andar mais precatados »

como brevemente 'tocou o Volaterrano. Enfadado Uliffes
de recontros fimilhantes , e confiderando , quencópcderia

(I ) temr, canh . 5. 'Si i). fíem cmt. 7. cí^ f^^xím Jè^
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,

jluile$H:cirCí tendões Lu'Utanos por inioiigosv tratou-Je tor-

narlea íthaca com os qui^o quiwáffim acompanhar, e dif-

pondoa viagem y expeduentou novos perigas djs.elemen-
jtos ,

que o períeguiraõ. Seatidiííino ficou Gargoris com a
partida deUliíles e muito mais Calypfo, faltaadolhe lua

amizade, e os ;G regos , que na Cidade ficarão fazendo
pazes com os próprios naturaó$ , viverão com elles em mui-
ía conformidade. Até aqui chega a relação de.Fr. Bernardo»

E ou foffe efta fundação com >mais , ou menos oirounílani

cia^ , naò fe pode duvidar de que UliíTes a fizeílei , ou dô
novo reediftcaíTe ( que he o mais certo ) por fer opinião
conítantifíima entre os Efcriptores aífim ilaturaLS , como
eftrangeiítos com tradicç^ immemoria velv-eidado

, queal^
guns a quizeraó n^gar foy còm.taõ'fracòsfcuttdàçfeentos, <:o-

mp logo efcreveyémos.

C: AP I T U L o IX.

De como outros Capitaens Gregos vieraS por efie tempo de
Hejpãnha , com que fe confirma a vinda de Uli^es

^

e de outras authoridu des com que Jepode
provar*

OS que duvidarão da vindade Vliffes.a eílas p:irtes, to-

marão pôr fundamento principaU parecerlh^s coufa

diflicultofa
, que dos mares de Grécia fe derrotaíle com tor*

mentas ao Oceeano: conftando
,
que na mefma òccafiaõ , e

tempo íe derrotarão outros Capitaens Gregos com ellas , os

quaesfizcraõ em Hefpanha differentés;povoaçoen$ : porqueí

navegando elles para fuás pátrias ». acabada a guerra de

STroy^^í fiqirao taõ geracs âs-tampeftades;, qu© as frotas fe

apartarão huma^de>outra^' correndo as N àos por onde os

ventos as lev^vaô. Alguns de^ies { como VliíTes ) defem-

bocando oí eftreito de Gibraltar, vieraô aeftas partes occi-

dentaesvi ••: í^., . -....-. •.:.. ...-s * .

.,.-'. •-.'^
-

Hum fòy Teucro filho de Telamon : o qual fundou
Carthagena de Levante ,\ it que- íe lembra. SiliolÉalíco em
dous lugares; )fDas
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Dat Cúr.hago viros 1^eucfoftiy>àata vetufto

Urhs colitur Teucro qtwndumfimãata vetufi^

NomenCathag0 9 &c^

Defpois que Teucro fez ^fla. fundação cofteando a mayot
parte de Heípanha;, chegou a Galiza : onde conforme a

Fioriaõ do Campo , Garibai , Mariana , e outros Autho*
res, fundou a Hejlene, que ho>e he Poi.te-vedra e feu

companheiro Amphiloco a Amphilochia ,
que os Roma-

nos chamarão. Aquas cálidas^ os Suevo? , Aurm^ e os
modernos ; Orenfe, E conforme aos mefmos Authores

,

peio mefmo tempo^ch^egou Moefteo ao porto de Santa Ma-
ria y em que fundou a povoação de feu nome : o qual cor*

rompendo-fe , tomou o que hoje confervâ com grande fe^

liciâade.: Diomedes filho de Tydeo Rey de Etolia , íeguin-

do a rattma derrota tomou porto entre os rios Minho , e
Lima : onde fqçidou Tyde em memoiia de Í6U pay , e foy a
qíUe ^diíleSiik) itaiko:' ^^w ?nn : ^o.hí.

Et qtíõs nunc Cravios , violato fienúfie Gramum
Oenea: mijere donms , JEtocaq \ Tyde.

rorjompendofe depob o vocábulo fe chamou aquella Ci>*

dade Tuy i como de mais dos aJlegados , efcrevem Fr. Pru-

dencio de Sandoval, Tarrapha , e outros, que tsmbent
fazem menção cotiiO o meímo Silio Itálico da viagem , que
Aftir cocheiro de Memnon fez a Hefpanha: onde fundou
Aílarga

, que com os povos de Afturias tomou delle o na»
xiie> como toccu o mefmo poeta dizendo ?

" Venk y

(J) Sil.ltálJíb,i'.&\'^.Puníc. (i) VlorJíB.M.cap- 4»
CariL lib, i . cap.if)- MarianM, i xap. 1 2. Vineda lib. }. cap.j^

$.3- Jidrete líb*^- >c^p. i.õfigin. Iwg.Wfp. (3) Siíim ItK
ji'- ;fcí) Fr. ?rudenc. in Epíjc, Tiídení. Tmratla de reh
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Venit , d^ Áurorz lachrymls perfujns in orbsm
Diverfum

> pátriasfuga cmn deviur oras
,

Armiger Eoi nonfelix Mennonius Aíltr.

Succederaô as vindas deites Gregos a Heípanha , acabada
o cerco, e deíltaiv^aó de Troya, reinando Gargoris neiia

,

teado areudencia da Corte na noíla Luíitania^ o que foy
(conforme ao acertado computo de Auguílino Torniello^

305319. annos da quarta idade , andando a do Mundo em
2872. UavendopaíTado4Ó. depois da primeira Olyripiada;
e he opinião commua , que gjítoa Uíiíles dez; annos em
íeus trabalhos , e peregriaâçoeas , doá quaes foraó fete em
companhia de Caiypío , e dandolhe dous antes delta con-
verfaçaó

,
gaitados na mayor parte dos referidos trabalhos

,

diremos
, que aos 1874. ^^ Mundo chegou Uliíles a Lis-

boa , que toy pela conta do meímo Autiior, 1 217. annos
depois do diiuvio univeríal , tirando os 1657. que Jhe pre-

cederão, e foy aos 939. da primeira fundação de Elifa fei*

ta , como temos vilto duzentos íetenta e oito do mêímo
diluvio.

Naô confta de nenhum Efcriptor ,
que Uliíles to-

maíTe em Hefpanha mais pófto , que o do noflo Tejo
,
que

< como allegamos de Homero , e Ettrabaõ ) a força de con-

trários ventos o lançou fora do eítreito ao noíTo Occeano
Atlântico 1 e faz mençiô eíte Geographo da fundação , que
fez de Lisboa no alto em que hoje eítá o Caítelio , dizen-

do : Superiora regionis montanx loca Ulyjfeam oftentant » in

qua eft Minerva templum ^ iit Author ejl Vo]Jidonius ^ &*

Artemtâorus ^
&^ AJclepiades Myrlianus y

qui inTuràeta^

nia literaris ludi magiller extttit , deque regionis illius gen-

tibtis expotiendis tihrum edidit. Is monumenta .quedam de

Vliffls errorè tn Minerv£^temph effe commemorat ,
parmas

jujpenfas 1 paíujfria, rojlraque navalia. Como fe diíTera,

que fohre hum monte alto eítava Lisboa edificada : onde fe

via o templo de Minerva , como efcreveraò PoíUdonio^

Artemidoro, e Afclepiades Myriiano , Meítre que foy de;
'

Grant-

(O SlliusVb.citato. (i) Tomei in annaU an.i'ij%.
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Grimmatica na Turditania (parte d^Andaluzía,) e com-
poz hum livro das naçoens daquellas partes , em que eícre-

ve eftarem pendurados no templo de Minerva por memo-
lia os efcudos, enxárcias, eçíporoans das Náos. Em ou-
tro lugar do mefmo livro tornou a repetir Eítrabaõ quafi

as melraas palavras dizendo , que naó íò os lugares de Itar

lia , e Sicilia , e outros llmilhantes tinhaõ fignaes dos tra-

balhos de UliíTes , fazendo delles demonílraçaó : mas tam-
bém em Heípanha a Cidade UliíTea , e o templo de Miner-
va , e outros infinitos veítigios com relação das couías;
que fuccederaõ durante o porriado cerco de Troya : N^«
Jolum enmt ( diz Eílrâbaó ) Itália ac Siàli loca , é^ aliiC

res quedam talittm ftgna prcefefnunt atque defcribunti

fed etiam hi Hijpania urbs Ulifea , & Minerva templum^

^ catera penes vejligia nfintta íUius errarem , <ÍT Traianum
indicant helliim fuijje. E prevenido o Geographo

, que no
livro terceiro havia de fallar nos trabalhos de UliíTes , o de-

clarou no primeiro com eílas palavras : Kpc enimproprte
de Ulo àki po[fet , nec de \talia fohmi , fed etiam 11fque ift

ttlttmis Hífpant£fimbusUrtuí erroris veJUgia reperiuntur ^^ flura alia. Como dizendo 1 que Uliíles naõ íómente
paílára aquelles trabalhos em Italiâ , mas que também nos
últimos confins de Hefpanha íe acharão finaes delles , e ou-

tras muitas coufas. Qije os últimos confins de Hefpanha fe-

ja Lisboa , e feu promontório ( que he o ponto mais Occi-
dental entre os dous cabos de S. Vicente , e Finis-terra: ) te-

mos largamente provado , e o diíTe o D. Grabiel Ferreira

naquclles veríos :

Aqui de Lufitantahe gra^ cabeça^

Donde pãjfar naÔ faberd o dejejo i

Aqui a terra Je acaba , o mar começa

A onde Je''Mome perde o doce Tejo :

Com que fica baftantemente tirada qualquer duvida ,
que

fe quizeíle oppor a eíla vinda de UliíTes , e lugar em que
eftavaõ os finaes de feus trabalhos, que era o templo de

E . Mi4
U) Idem lib. i. (2) ?er cant. 52. oã, Sj,
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Minerva i que fuadou neíla Cidade. E as mais coufas , quô
nelle havia ei?aõ , fem duvida ,- memorias dos fucceflos de
Gregos > e Troyatiòs

,
que houve por efpaço de dez an-

nos , que durou a guerra , que tiveraõ até queTroya fe

âffolou : Por remate deíle capitulo poremos o fello a ef«

te ponto com a authoridade de Solino Author dos mais claf-

íicos, e antigos , que fallou com tanta clareza deita maté-
ria , que naó deixou aos mais eícrupulofos lugar de duvi-

dar, VayeUe tratando do noíTo promontório Ulyfiponen-
fe ,'e acrefcenta logo eftas palavras: \hi oppidum "VSlyffi-

po S\Jli[fe' conditHtn f
que íaõ expreíTas palavras de que

Uliíles fundou Lisboa. E quando naõ houvera mais prová-
vel fundamento , que a authoridade de Solino , bailava pa-

ra íe ter por xer^^a eíta verdade, fem duvidar dei la:.pois

com pequenas conjedluras fedâo muitos fundadores a Cii;

dades em que nunca puzerao os pés.

CAPITULO X
Dos títulos lembre2a qae Uxhoa adqutrio com a fundaçaS

de EJifa^f ereedificaÇaô deXJlifJes.

NAô examinarão bem os Efcriptores a primeira fun;

daçaó de Elifa , porque a confundirão com eíla íe-

gunda» feita por Uliffes : o que tem enganado a muitos :

como doutamente o advertio o Padre Martim de Roa dl*

zendo , que alguns hiíloriadores créra6 facilmente q que
achdraó efcrito dí? algumas povoaçoens de Hefpanha , naô
confiderando , que ao augmento derâõ titulo de fundação t

e chanaraó fundadores aos que as engrandecerão i e amplia»

raô : o que o meímo Author provou baftantemente em dif-

ferentes livros que compoz , e em pi»^Jcular no das antigui-

dades de Eciia com exemplos de alguns lugares de Hefpa-

As hiílorias eftaõ cheyas de que Nino fundou a Ni*

nive;
(i> SôUn, cap. 25*. põlp.lifi, (2) "Koa lib, i.c* 'i, delas

mktigmdades d^Ecija» ^ ^
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fiive,Semyramis a Babylonia, RoiduIo a Roma , e Conftan-

tino, Cõftantinopla:conítando,q foraõ outros íeus primeiros

fundadores: como contaõ Suetonio, Herodiano , Baronio , e

outros muitos , porque he couía muy ordinária daríe titu-

lo de fundadores aos que repairaraõ , ou notavelmente au*

iBentaraó as Cidades, a que os accidentes do tempo tinhao

obfcurecido feus primeiros princípios
,
porque o augmento

he muitas vezes íuperior á primeira fundação , ç entaõ fe

diz , que nafcem quando notavelmente as acreícentaõ , de-

vendo mais aos que as reedificarão , e refufcitaraõ
, que aos

que lhe deraõ principio *. como a efle propoíito eícreveo

doutamente o Meftre Fr. Joaõ de la Puente.

Qualificados foragos princípios da noíTa illuftriíílma

Cidade de Lisboa , fendo fundada por hum bifneto de Noè
iiaquelle primitivo feculo de ouro , recebendo do Patriar-

cha , Eliía. a verdadeira Fé , e Religião de feus pays , e
avós , que he o fundamento principal , fobre que Deoa
Noílo Senhor conferva q% Reynos, e Cidades com augmen-
tos efpirítuaes , e teroporaes \ grandeza de que poucas fe

podem prezar: pois fendo Veneza cabeça de fua Republi-
ca , Roma do Império Romano , Daítiafco de Syria , e Co?
rintho de Achaya i lhes deraõ principio pefcadores , pafto-

res, ladroens, e gente ignóbil, que também o deraôa
outras muitas: as quaes vierao ^ feiç depois opulentiílimas,

e famofas pelo tempo adiante, ÍÍÍ3Í li

Naõ foy deitas a nolTa Lisboa; pois fendo iníigne

pela primeira fundação , onaófoy menos pelo aumento,
e reedificaçaõ feita por VliíTes Rey de Ithaca , hum dos fa-

mofos heroes que o mundo teve , e o mais nomeado Princi-

pe que fe achou com outros Gregos na guerra de Troya

,

íem cujo confelho
,
prudência , e Çagacidade era impoííiveí

verfe arruinada , e poftrada por terra aquella Cidade , hon-
Ei ra

U) Suetonàn VejpaJxap,%.HerodianM.^. {DCa^-Sempr.
de dívifJíaL DionyJ. Ital, lib,t, Baron- tom* 3. annott j 24.
num^^i, (3) VuentelibJ^'C.:^.^.i. {^) Lelip, Erem.lib.^.
amiou 45'7. Vetr.Ju/iinM.i.hifior.Fenet. VaulJonMb.iibífl.
Emrop.lib,2. Juftin.lihii^ SMieranym>qii^Ji H^br.mCe*.
neJ,caí>.is.Sabell'íc,Mneíd'i.h4t*
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ra da Afia , e íobérba do mundo, Efcreve Suetonio, que
fe jadlava Augufto de haver achado a Roma de ladrilho , e
que a deixava de mármore» de que também íe podia gloriar

UliíTes : pois achando os adobes , e barro deita antiquiílima

fuadaqaõ de Lisboa arruinados com as injurias recebidas do
tempo por eípaço de 939. annos , elle os começou a le-

vantar ( como diz Eílrabaò) no lugar oriental mais alto^

e eminente: onde ainda eílava em tempo dos Romanos

,

como teítifica André de Refende. Occupando fomente o
circuito do Caílello , cercado de taó fortes muros , e fober-

bas torres , como íe mollra bem pela que com nome de
Vliíles , fe confervâ até o preíente , quando querem entrat

para o Caftellejo á mao efquerda, que he tradição imme-
rooriâvel fer fundada por VMes > e o confirma a muita an-

tiguidade d;ílla ; eítranho modo, e fortaleza do edificio ,

que os Archi tetos mais práticos dizem naõ fer de Romanos,
nem Godos , mas de Gregos.

Foy a gente defta naçaô de agudi.ílimo juizo, e o de
Vlifles dos mais acertados de feu tempo : como o moftroa
baftantemente na elleiçaó do fitio, em que fundou Lisboa,

eminente aos campos , e valles , que defcobria com fupe-

rioridade fobre o rio que lhe faz porto . centrada de fua

barra, banhando o monte do Caítello em que eílava funda-

da , e braço de mar , que pelo valle do Rocio fobia até a
Mouraria, e naquelle tempo feria muito mais, fazendo
feguriffima acolheita ás embarcaçoens queV,elle podiaõ
eílar furtas: o que tudo VhíTes devia ter bem ponderado,
quando a primeira vez efleve naítaspartes : para que obíer-

vando femelhantes commodidades, fizeííe a fundação cora

^as condiçoens que S. Thomas aconfelha aosPrincipes no
livro, que fez para feu governo.

Adquirio mais Lisboa com eftsis duas fundaçoens os

títulos de nobreza, que íe áchaõ em Tiraquelo , e Quinti-

iiano^ e de que o Jurifconfulto Vlpiano celebrava a fua

pátria ,

. (1) SuetonJn Auguflo. (.1) Refend.annot, jí^$,inVmcét.

Jibi> ii) SThomlíb^S'Cap.4f,deregim.yrwc. (4) Tiraq.

icnobUitate f . 19. ^ inpr^fat. de jur, primog. Quint, Hb. 3.
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pátria , pelas couías que efcreve Forcio em feus conlelhos.

E conforme a direito, fe traníjfilio eíla nobreza nos Cida-

dãos delia de tal forte, que os fez mais qualiíicados,que com
a adquirida por fangue. AíTini o declarou o iabio Rey D.

Alonfo a outro propofito , e para elle allega varias leys

Tiraquelo no livro citado , entre as quaes he celebre a 1.

fiquis , de natural lib. em que fe ha de ver a Platea , e Al-

berico. Mais adiante paííou Bartulo julgando fer mais hon-

rado o homem de mediocre eítado , naícido em Cidade , das

qualidades de Lisboa, que os mais qualificados, e nobres das

humildes , aos quaes Platea preferio os homens ordinários

das Cidades fa moías.

De fmãlhaníes nobrezas refultou aos verdadeiros

naturaes de Lisboa huma grande gloria-, que foy conferva-

remfe deíde o tempo de UliíTes com fua nobreza antiga:

porque defpois dos Gregos, naôfoy eíla Cidade povoada
de outras naçoens eílrangeiras : e dado que fe quizefle op-
por em contrario, que aíenhoreáraõ Romanos, Godos,
Alanos, e Arebes i ferelponde, qne ainda que he verdade,
que provou algumas vezes os primeiros Ímpetos da guerra,

que efta« naçoens jhefizeraõ, foy de forte , que fempre
confervou fua grandeza , retendo a jurifdiçaõ , e dominio
dos naturaes , e reconhecendo por rr^ayor aos eítrangeiros

conquifladores , de que le naõ poderá gloriar outra Cidade
de Hefpanhâ •. como no difcurfo deíle livro veremos ; e
foy o brazaô de que fe prefavaõ os Athenienfes , jaâran-

doíe de naõ ferem eflrangeiros , mas terem principio de
naturaes da mefma terra , como fe colhe de Juílino : pe-
lo que difle Alexandre Piccolomini , que fò aquella Cida-

de le deve chamar nobre , cujos Cidadãos naõ eraõfor^sftei-

ros: mas naturaes da mefma província de tempos antiquif*

fimos.

E ainda que pareça argumentarmos contra nós ; pois

eraá
(i ) Vlpianjn lib* i . CJe cenfhir. Tilip.Vffrc Hb 4 conJ*i6^

n.l'& y8. (1) Tiraqlib, chato cap.w- artic.u Tlat ò^jílk
in L fiquis GJof, & ibi Bart, & Fiat. in l i. C. de Alex. pru
matíbíis. (3) Juftifu lib* 2. Aleíí, Pirwd, lih 7. c, 1 4. infu
moral.
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eraô Gregos Uliffes, e feus companheiros: coníiderada á

antiguidade de lua vinda , e os matrimonioç , que contra-

hiraõ com filíias dos aati^gos naturaes defcendentes de Eli-

fai acharemos que vierao a íer huma mefma eoufa, per-

dendo o genérico nome , de modo , que huns i e outros

eraõ reputados por Turdulos antigos , e por taes foraõ co-

nhecidos entre oi Geographos
, que muitos annos depois

cfcreveraõ, e nao havvindo outras naçoens , que pelo tem-
po em diante íe lhe agregaílem, ficarão fendo osdefcen-'

dentes de huns , e outros verdadeiros naturaes ; e os Lis»

bonenfes, que delles procederão tao nobres por íangue, e
pátria , que com mais razaó fe podem prezar delia , que
FlataÕ da fua , de quem efcreve Fr. Hedlor Pinto , dava
muitas graças a Deos , porque o fizera natural de huma das

mais celebres Cidades daquelle tempo, que eraAthenas:
a qual ( excepto a Academia) era de bem pouca confidera-:

çaò
i

cujos naturaes , dizia elle , nao fò adquirirão honra ,

mas ainda felicidade de naícer nellà : o que Euripides , Si-

monides , e Thales Miiofeo nao concediao aos lugares hu-

mildes.

CAPITULO XI.

1)0 nome que Uliffes po^a Lisboa , depois que afundou y e

de variai opinioens que hanefta matéria , eJeus prova*
veis fundamentos*

TRaçado por Uliffes o edifício da Cidade , tratou com
feus companheiros de lhe pór nome : e que efte corref-

pondeíTe á grandeza de taõ celebre povoação. Sobre qual

efte nome fofle , ha grande variedade entre os Eícriptores

que lhos daô diííerenteç : íendo os mais vulgares UUffea,
€ Olyfipo , que os melhores Ortographos , e Humaniftas ef-

crevem com as letras de que aqui ufaraos. O primeiro no-

me
(I) Vla^.apudFr.Heã.Pint.i.pJialA^.&i^i {i) Etirip.

^apud ?tutarch.ínrita Demofth* Simomd,& Thales MiUapud
Fr.?atricM*7.c.i, de regno.
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jme feacha emEílrabaõ, íeguindo a Homero nos lugares

que havemos allegado , e he o que fegue o Doutor Gabriel

Pereira de Caítro no feu famoío Poema
; quando introduz

a UJiíies fazendo certos íacrificios aos falfos Deofes
, para

que foflem propicios á nova povoaçsõ , que queria fundar,

e finge apparecer no Ceo hum refpl andor
, que todos tive»

raõ por agouro felice em aquella occafiaõ ( coufa muy or»

dinaria entre a cega gentilidade attribuir os bons, ou mãos
íucceffos a ílmilhantes agouros-) Efte diz o noffo poeta

^

que applaudiraõ os Gregos , e o toca nas íeguintes eftan-

cias.

Todos com vo^es altas vaõ Jegwndo
O grande agouro , que no Ceo [e via ,

Com duro jerro a dura terra abrindo ^

Que agradecerlhe os golpes parecia

'

Qiie nome lhe dariaÕ conferindo
A Cidade fatal y que entaõ nacia^
Hum lhe chama Ulífipo , outro a nomea
Pelo famofo JJlifses , TJHfsea,

Qtie je chame Ulifsea concordarão 9

Viva Ulilsea 1 dizem , glorio]

a

,

Quando nos fundamentos y que lançarão

Coiija defcohre o Ceo rara , e famofa :

Qjie no templo , que a Palias levantai OQ
Huma cabeça humana portentofa
Viva nas cores viaõ , e huma ejpada
Dos poderes do tempo refervada.

Hyrípilo agoureiro Ulifses chama y

Que com afiro divino lhe dizia:

jãdonde ejta cabeça teve a cama
.Quer Jõve erguer mais alta Monarchia
Aqui grandes varoens de eterna fama
Além dos termos » que prefcreve o dia
FaraÕ^ que no univerjo fe conheça f

Que he d'Europa Ulijsea alta cabeça^

Kl) Cafir. cantf 7, 4/?. 4a.

Ocpd
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O que o poeta accrefcenta na invenção dehuma ca*

beça humana abrindofe os alicerces do templo à^ Minerva

,

heíicçaõ poética, conforme ao preceito de Horácio: P^
ítoribus atque poetis ,

&*€, do capitólio de Roma o contaõ
os hiftoriadores Romanos , e que vaticinarão os agoureiros
havia de íer cabeça do Império do Mundo.

Paliando de Lisboa Floriaô do Campo , Garibai, Má-
rio Nigro , e muitos outros inílgnes Efcriptores fe engana-
rão , efcrevendo a Uiixes , ou Ulixea com a letra x, por-
que como bem notou Calepino, e o Authot do Diccionario
hiítorico a efte propofito , os que fe arrojarão a efcrevelo

,

ignoravaô as letras Gregas. Saõ palavras expreíTas, que
coníirmaó o que dizemos ; Ulisbona civitas in Hifpania ab
Vlijfe condita

^ funt tamen qui prxcipitant ^ &* Ulysemy
ç[^ \Jlyxbonam fchbumper x

; fed taltslitteras Grxciigno^
ranu

Achou UliíTes quando fundou eíla Cidade ter o nome,
que Eliía Ihepuzera, que era Elifea , ou o queiramos ef-

crever com afpiraçaó breve , ou longa , e aíflm com pouca
corrupção o mudou em Uiillea , e convertendo o primeiro

E , em V , ficou confervando os nomes , e memorigs de
feu fundador , e reftaurador Elifa, e Uiifles : o que perti-

nazmente nos nega Joaõ Goropio
,
querendo que Í6 a Elifa

fe dera o nome deíla Cidade , e acrefcenta em outro lugar,

que o Uiiíles em que falia Homero , e todos os que o fe-

guem he o do livro do Genefis , que he omefmo, que Eli-

fa tantas vezes nomeado.
Na etymologia do nome UHíTea , quiz UliíTes , que

feu nome fe confervaíTe : como coílumavaõ os grandes Prín-

cipes nas Cidades famoías , que fundavaõ : o que naò era

licito a pefloas de menos qualidade. Efcrevem também al-

guns
(i) Horat' ^n artepoetka, (2) Flor, do Campo lib. 1.

cap. 45. Ganb Hb-^. cap. 29. Mar» Nig, comment, 3. geog.

Monfoncap, 90. Martin Sleni. l\b. 2. tit, j. VolaterAlb. z.

geogr, Beiiter libi i. cap, i 2. Pttente lib. 5. cap. 4. §. 4. Ro-

man ^. p. Ub. <)*cap. r. Calepin^ verb, Ulisbona. Diccion, hiji.

verb.Ulisbofíã. (j) Gorop, lib^ ^\ Hèrmat. & 4. Bijp.
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gúfis UlyíTea com y , Grego, que ainda que pareça erro

na verfaõ de huma a outra língua * he íufrivel barbarif-

mo na proza Latina , ufar defta letra Grega
y
pois com el-

ta feefcreve na mefma lingua Grega o nome de Lisboa, a

que Eítephano chamou OdyfJVin*

O mais vulgar entre os Efcriptores , que fallaí

em Lisboa , he chamar-lhe OiiApocom fete letras fimpll-

ces , que foraõ as de que ufou Refende em todos os luga-

res do que deixou efcrito , fazendo efta advertência nas an-

notaçoens de íeu Vincencio , feguindo niílo aos Romanos:
cujas incripçoens le achaó em algumas pedras > que referi*

Temos neíle livro com as mefmas fete letras ,
que faõ docu-

mentos mais certos , que os livros de Plinio , Mela , Soli-

no , e outros Geographos : cujas impreííoens modernas ef-

taó muy depravadas , e corruptas : o que naõ fe achava nas

SHtigas de i yo. 1 10. e 100. annos , em que o nome Olifipo

eítava eícrito , como nos mármores antigos , e eíte erro daj

impreííoens fez tropeçar a infinitos Efcriptores
,
que as fe-

guem I efcrevendo a Olifipo de differentes modos , huns
com y »Grego, outros com dous fl^,outros com dous pp; e pa-

ia naõ cair neíle erro o privenio o Author da Bibliotheca

Hifpanica, dizendo: Lisboa oUm Olijlpd ^nunc ahXSlyffe

conditafit* E a mais certa opinião do nome Olifipo he Ter

corrupto de outro , e que já o eílava
, quando Plinio eí-

creveo fua hiítoria , e que o primeiro foy Ulifipolis,que
quer dizer Cidade de UliíTes na lingua Grega , aíTim o rela-

taõ Floriaò do Campo , Medina , Garibay , e outros , e af-

fim íe denominarão algumas de grandes Príncipes que as

fundarão como Nicopolis , Andrinopolis, Filipólis , He-
liopolis , Conílantinopolis , e outros

,
que fora prolixida-

de referir. Por difcurfo de tempo fez alteração , e mudan-
ça a primeira letra do nome UlifipoHs convertendo fe o
V, em O, ecorrompendofe depois a ultima fyllabalis,

ficou vulgar na lingua Latina a palavra Olifipo ',
e ainda eni

F .
algu.

(i) Stephamis de urhibusuerb. Oâyjjein. (2) Rejendl
anmt:, jf. in Itb. 2. Viticent (3) Bíhliot. Hijj.tom.i. c. f.

(4) Vlorian.lil;. i. cap, 41» Medm/lib. i.cap. ii^Carbai
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algumas impreíToe as du Plínio, Mela, e Solino , fe acha
efcrito eíle nome com a letn V , íeguindo 05 Impreflores

o coítume mais antigo > e o que acharão em muitos códi-

ces manuícriptos de antes t que fe inventAÍIe o uío da im*
preíTaõ.

Pedro de Medina chamou a Lisboa, Olifipanolu:

gar citado , e fe a impreílaô nâõ efra viciada , não lhe av ha»

mos fundamento, como também em lhe chamar Mário
Nigro Ulixippona , íeguindo o itinerário de Antonino;
poíto que o texto eftá taó depravado em lugares, e núme-
ros I que naõ ha atinar com coufa certa , fenaô a que expe-
rimeatamos , porque em algumas imprefloens do itenera-

rio fe acha tamíbem Olinfipo. Pineda , e o Doutor Monçon
no livro allegaJo dão ao nome de Lisboa outra eíymologia
dizendo , que de Uliíles fe chamou Ulixboa , e corrorapen-

dofe o V I que Gregos , e Latinos lhe puzeraõ de antiquif-

fimos tempos , lhe íicou o nome vulgar que tem : o que he
erro graviffimo , e inconfiderado , porque ( como notou a
efte prepofito excellentemente Gafpar Barreiros) o nome
de Lisboa , he coúfa notória , que fe corrompeo de Ulifi-

po , ou Oliíipo, que he o antigo corrupto de UiiíTipolis

,

e com hum daquelles dous foy conhecida Lisboa ate o tem»
po dos Godos; os quaes ao nome Ulifipo acreícentaraô a
fyllaba , na , chamando-lhe Olifipona. l

><"
,^ ?

Ifto íe confirma com o que efcreve o Psdre Mariana
citado no livro intitulado , Biblioteca HíJpatikiS , com ef-

tas palavras fallando dos Bífpos fugeitos a Merida *. Olijlz

põ qux Gotthis Oltftponafiút , urhs mflra xtate ãevitiis , é^
amplitudtne nu IHEiírapx fecunda, E fe confirma mais com
todos os Goncilios Toledanos celebrados em tempo dos

Reys Godos ( de que em feu lugar faremos menção) nos

quaes fó efcrevem os Prelados de Lisboa , dizendo ferem

Biípos de Oíiíipona. E no tempo dos Mouros fuccedeo ne-

íle nome nova corrupção ; como fe vè no texto Xatino de

'Kafis em que lhe chama Olifibona.
CA.

(I) Antonhí^ tn itiner» {i) Pineda lih. 5. c, 1 5» §. $.Mõn'
pi2Íõ€o citato. (i) íúarian*ilib. 6. c*xv. *BiiliouÉí[p. tom*



e grandezas de Lisboa* ^%

CAPITULO XII.

X)aSCâu]dS que hotrje para je corromperem os nomes anti*

gos de Lisboa , e ter o qiie hoje conjçrva , e outras ety-

mologias delles,

EScreve Gafpar Barreiros , que havendo os Mouros ren-

dido a Lisboa: como fua língua os naô ajudava a pro-

nunciar o nome Olifipo o vieraõ , a corromper , e a caufa

foy ,
porque naõ tem ufo da letra P , e em feu lugar íe Ter-

vem*do B
,
pelo que chamavaõ a Liíboa , Lifibo ,

que com
nova corrapçaó íe chamou Liíiboa, e com a uUima Lis-

boa j de maneira que depois que Elifaa fundou teve todos

eftes nomes, Elifea , Uliílea , Uliíllpolis , UHíIipo , OU-
lipona , Liffibo , Lilfiboa ; e ultimamente Lisboa

,
que ho-,

je conferva.

E quando naõ quizeíTemos aproveitamos do lugar

de Gafpar Barreiros para confirmar o nome de noffa pátria;

dous de Qiiintiliano, e hum de Heródoto parece que o
corroboraô : nos quaes dizem elles , que no foníio íe fe-

melhaõ tanto o B , e P, que na efcritura, e pronunciaçaS
da Vv/Z íe trocaô com muita facilidade , e foy coilume an-

tigo dos Latinos mudar o P , dos Gvegos em B , Latino : a
que ííjuda Feílo dizendo, que álbum nafceude huma psla-

via Grega, que os L^fitinos òiÚqtsío aljmmy e he taõ fre-

quente o í uccederem eílas mudanças do Latim ao Roman-
ce, qnefallandoa eíle propofito , traz Aidrete por exem-
plos as palavras Latinas, appertre^ caput y vipe^a , Apicu-
laAprtiíSy e outros muitos juntamente com Ul [Jlpo -y vo-
cábulos, que romanceados querem dizer , abrir, cabeça,
víbora, Abelha, Abril, e Lisboa.

Com que fica aíTaz provada a caufa , que houve pa-

ra a ultima corrupção do nome da noíla Lisboa, conver-

tcndofeo P, em B, eaffim mefmo todas as mais
,
que ef-

F 2 cre-

(i) ^uint. lib. i c. 4.& y. HerodJib. j, f i^ Vefl. Pomp,
deverb./lgnlf. (3) Aldrete lib. 2, cap^ 11. orjg. Ung.HíJJ>,
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cravemos difPerentes de Gafpar Eílaqo , em que íe acha 6
abfiirdo de dizer , que Lisboa íe chamou Ulyxtpona ; no*

me que naõ confta de Author algum antigo
, que ella ti*

veíTe.

Huma redicula novella dâ etymologia do nome de
Lisboa , fe acha na Chronica geral deJRey D. Alcnfo , di-

gna de andar em livros de càvallerias , e he que começou
a povoar Lisboa hum neto de Uliíles , o qual tinha feu mef-
mo nome j e porque elle a nao veyo acabar , antes , man-
dou a huma filha , que fe chamava Bona > que a acabaíTe ^
o que ella fez

,
juntando o nome do pay com o feu , e pon-

dolhe por nome Ulisbona , e a eíla fabula alludio Gafpar
Barreiros na Chorographia

,
poílo que lhe nao deu Author,

O Bifpo de Girona (com taõ pouco fundamento,
como efcreve muitas couías) foy dizer outra patranha da
fundação de Lisboa i fimilhante a eíta : nafcida de confun-
dir hum lugar de Juítino com outro de Poraponio Mella.
Vay elle fallando de Abis ^ ultimo dos antiquiflimos Reys
de Hefpanha , e diz

, que viveo junto ás ribeiras do Occea-
no , reduzindo os povos a íete Cidades , de que fó as duas
permaneciao e as cinco naô havia delias memoria , porque
os Authores fó das duas faziaó menção ^ huma das quaes era

Scalabis , chamada hoje Lisboa : cujos muros banhando o
Tejo , íe lança no mar. Teve eíla antiquiíTima Cidade por
feu Author , e fegunda Rey da Abis , charaandofe Scaía-

bius , e depois abreviada pelos modernos em Scalabis, com
cujo nome permaneceo áté o tempo^os Romanos , confor-

me a Claudia Ptolomeo , e tomou i efte nome porque na-

quelle lugar , fe deu a Abis o primeiro nutrimento , e foy
nelle criado andando àcaça , c confiderando depois a falu-

hridade do ar daquelle fitio , edificou nelle huma Cidade ,

intitulada de feu nome, que íe acha em Pomponio Mella
lib. 3. chamarfe Elifopum. Até aqui faõ palavras do Bifpo

de Girona , das quaes fe ficará entendendo o pouco funda-

mento com que as efcreveo: pois naõ temos quem nos digâi

que-

(2) EJIãc.cap.j* variay^.antiq. (%) Chron.gét?,ip. cap, y.

(3) Eptjçofts Qerund. liki. íaral-JuflinMl^.^^.Mella lik.i*
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que talAbisfundaíIe a Liòboa : e coiifcrme ao que efcreve

Fr. Bernardo de Britto da fundação de Santarém , a ella fe

deve reduzir ahiftoria, que Juftino conta donaícimento,
criação , e reinado de Abis , e fet no fitio onde eílà fundg^

daaquella nobre Villa.

CAPITULO XIIL

De autras etimologias que Je deraS ao nome Olyfipo^ em
que alguns Authoresfe fundarão para negar , que

Uli[fes edífcaffe Lisboa.

NAõ confiderando alguns Authores as corrupçoens da
nome Olifípo , nem fu a origem , lhe bufcaraó no-

vas etymologias, afim denegar a vinda de Uliffes aeftas
partes, tomando motivo para efta opinião taõ mal fundada
da Geographia de Ptolomeo , o qual i tratando das fitua-

çoens dos lugares de Portugal ) chama a Liiboa Oliofippo,
dandolhe cinco gráos , e dez minutos de longitude , e qua-*

renta e cinco de latitude. E ou he que Ptolomeo fe enga-
nou , ou ejftá depravado o texto , porque fe n^á acha em
outro Author , fenaò Olifipo •, como temos provado. Apro-
veitandoíe pois da forma, que a palavra foava ainterpre-:

tarso dizendo
,
que fe compunha f3e duas dicçoens Gregas ^

que erao Olias , èr Hippon , que valem o mefmo , que efta»

bula , ou lugar , onde íe juntaó os cavallos , è accrefcenta©
logo para comprovar íuaopiniaô, as muitas que allega*

mos , com as quaes fe prova conceberem as egoas do vento»
nos campos de Lisboa , e a famofa raça dos ligeiriffimos po-
tros

, que nelles apaícentavaõ , filhos do ^ephyro > de que
herdarão a velocidade.

He opinião efta de Zaurencio Valia, e Geraráo Mer*
cator y. que tratando do nome de Portugal , e de Lisboa fua
mietropoli , e negando > que Uliffes a funda fl^e; profegué

GOHt
(i) Fr,Bernard.i.p. Monarc. (il VtolomJiki.geâg.c 4T<.

íi) Falia líb,i. tjjl Reg. Ferdinand, Mercator in Cofmag.
tag.ii ^. verbo "íortugaL
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com eílas palavras : Prc^lt nonnihil ad venim etymon Ptol^

apud qnemdivift/n y é^viUoje legltur OUriípo ^ enhn dtci

njidetur , qiiaft Oliosbyppon quo mniiitur totiim illum Wf»
faniée tratltiyn , ubi antiquis L^fitanla. tanquam equorum
quoddam fuiJJ^e Jiabulum , ob incred.bilem equarum ijs in lo*

cisf^cunditatem.
iSiaófeacha em Ptolomeo , que eícreveffe Olíofip»

pon com a Jetra H
,
porque a palavra Hyppon com ella , íi-

gnifica o cavalio na língua Grega , de que fe dirivaõ difiè*

rentes vocábulos, que delle íe compõem. E entre a cega
gentilidade havia hua Deoía que chamavaõ Hyppona vene-
rada peios moços das eftrebarias:os quaes punhaõ fua figura

nas mangedouras, conforme a Apuleio , e Juvenal. E fen-

do os vocábulos ,
que traz Calepino efcritos com â mefma

letra, H > pois fem ella naó fizeraô fentido fuas/ignifíca-

çoens : os que interpretarão a palavra Oliofippo em Pto-

lomeu lha acrelcentáraõ para confirmar íeu intento: quefoy
riigarnos a vinda de Uliíles a eftas partem , dizendo , que a
íThgiraõ os Gregos por attribuir a fuâ naçaõ a gloria

, que
fe lhe feguia da fundação de taõ illuftre Lidade: o que tam-

bém fizeraõ a outras ; que foy a caufa ,
que allega Goro-

pio em confirmação de fua opinião : a qual confiderada por
Floriaõdo Campo argumenta

,
que fe os vocábulos Olríip.

po, ouOxippo, fao Gregos, como o he UHxipolis
, e

Gregos os puzeraõ a Lisboa , he final evidente de eftarem
,

e morarem nella, pelo que naó acha difficuldade para fecrer,

que UliíTes , e feus companheiro!? efti veííem nella em algum
tempo: poisa interpretação de Olifippo, eOxippp he fo-

mente conjeílura , e fua vinda > com a fundação de Lis-

boa he affirmada por Eílrabaõ , e Solino , e confirmada com
todos os Authores antigos , e modernos que o certifícaõ,

O Padre Jo3õ de Mariana , como. pouco aff^edto ás

couías de Portugal, nos qulz também negar efta fundação

dizendo ,
que havia opinloens em contrario ; mas quaes

foíTem os Authores delias nos devia declarar
,
para que pu-

déramos refponderlhe : porque dizemos ,
que na coíla de

Flan-

co CalePin.verbsHvppof, (i) Jpul. lib^ 'í.metamarph.

Juvenal Satyw 8. (3") Mariana lib. i. cap. ii»
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Flandes fa acha em alguns lugares feito menção das aras de
Uliffes fem ter pafíado áquellas partes, e que conforme â
Vaidade dos Gregos , o puzeríò no numero dos Deofes

,

dedicandplhe memorias em varias partes , de que fe hade
inferir , que o mefmo fuccedeíle em Heíp^nha, e que Lif-

boaporefta caufa tomaíle íeu nome ; íemelle, nem feus
companheiros haverem aportado nella. He eíte argumenta
a que naó podemos deixar de latisfazer , refpondendo a
dous pontos prircipses , que o dito Pcdre Mariana tocou
nas paiavras referidas. O primeiro fe 05 Gregos deificarão

a Ulifles , dedicandolhe.aras , como aos mais JDeoíes , que
adoravaô. O fegundo ie recebeo feu culto , e adoração , to-

mando delle nome conro padroeiro feu.

Quanto ao primeiro, ainda que efcrevem Santo A-
goílinho, e Eufebio , que adoravaô os Gentios trinta mil
Deofes , naõ lemos que fofle Ulifles contado per hum deíla

canalha , nem por algum de feus Semideofe^ , que eraõ os
que por huma das partes paterna , ou materna lhes tocav^a

alguma divindade; como Hercules , Eneas Achilles, è
outros femelhantes. Nem era UliíTes díquelles

, que por
haverem inventado coufas neceflarias á vida humana , ou
utilidade publica lhes davaõ lugar entre os mais Deoíesde
fua falfa Religião: como Ceres, Ofiris , Ifis /Rómulo,
Flora , Loba , Pemulo » eoutros femelhantes de que lar-

gamente tratarão Plinio ^ e Santo Agoílinho em vários lu.

gares, e Ovidio fallando dos Deoles terreftes, Mufas*
Nimphas, Lares, e Penates.

*

E dado que Marco Tullio , e Santo Ifidoro efcrevé-

rao , que quando algum homem famofo fazia tál feito herói-

co na paz , ou n^ guerra , que redundava em beneficio da
Republica, a gente rud^ o remunerava com adorí^çaô >

parecendolhe
, que defpois de morto fe convertia cm eftrel-

la, aquém atribuiaõ divindade, e 05 femelhantes eraõ os
que
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.

que ( conforme a Santo Agoítiaiio, eTertuliano, por au-
tiiondade de Piatao ) tinhaò o lugar meyo entreoGeo> e
terra, juato ao globo da Lua , e regiaõ etherea

, que por
íublime nao-he penetrada dos ventos , e exhalaçoens

:

onde ( conforme o error gentílico ) forao as ai mas dos Pom-
peyos ( como efcreve Lucano \ ) e onde os Gregos creriaõ,

•que hiria parar a de Uliffes , hum de íeus illuílres heroes

:

naõ lemos com tudo
,
que lhe deíTem adoração ; nem que

com ella , foíTe fua memoria neftas partes venerada por ra-

zão de beneficio, ou feito particular, nem poradulaçíõ^
ou temor , cooii que muitas vezes os homens cegos , e igno-,

rantes daquelle tempo adoravaó por Deofes outros mortaes
como elles: o que osvaíTallos de Nino íizeraõ a feu pay
Belo : os Babylonlos a Nabuchodonoíbr , e os Romanos a

Júlio Cefar , e outros Emperadores , caufas que nao tinhaó

noflos antigos Lisbonenfes , para confervar no nome de Tua

Cidade â memoria de UiiíTes » naõ havendo tomado porto

nella.

CAPITULO XIV.

Em que peprofegue a matéria do pafsado , eprova que UUJ*

Jes eflève na cofia de trança , ena de Inglaterra : e^

miprendéndo nova viagem pafsou a Unha
Equinocial*

BEm pudera o Padre Mariana dar outras tazoens mais

congruentes para negar a vinda , e fundação de Uliíles,

confirmada por tanto numero de Eícriptores ,
porque em

quanto a dizer , que fe acha feito menção de fuás aras na
cofta de Flandes , íe lhe pode refponder , que intentando

efte Capitão outra viagem , fahira do porto de Lisboa , fa-

zendo no^os deícobrimentos , e navegando para a parte do
Norte , chegou á cofta de França , e delia á de Flandes i on-

de dedicaria algumas aras a fua avogada Minerva , ou a ou-
tros

U) 1$*. Augufl. lib,7' c 6. dectvit^^ pro M^Vaw. TertuL de

an!mc,$^, Lucan» lib.9.
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trosDeofes, pelo bom fuGceffo deites ciefcQbrimeivtos : os

quaes deixaria de profeguir temendo os baixos , bancos , e

reílingas daqueiles laares > ,e continuandofe a memoria de
limillurvtes dedicaçoens, e a de feu Author ficaria naquella

coíla a dasarasde UiiíTes em alguns lugares»

Que efte ilíuítre Grego eítiveflen«quellas partes,

fe confirma com hum lugar do poeta L,kudiano nos íeguin-

tes verfos:

EJl locus âxtrémum pandit quà Callià Itttus

Occemi pYMmtus aquis
, quo. fertiir Ulilfes

Sanguine libatê populum nwvijse Jllmtum*
IlUc timhrarum tenui (Irídore valantum
Flebilis auditiir quejim •> fimulaaa coloni

PaWãa , dífunãajque vident núgrare figuras.

Hmc Dea proftlu t , Phmbique egrelsa íerenos

In fecit raãíos , tilulatuque ethera rupit

Terrífico , fenfit ferale Britanuía murmur i\
Et Senonurn quattt arva fragor ^ fevohitateTethys

SubJIim y & RbenuS projeãa torpuit unda.

Conforme ao que diz Claudiano elleve Uliffes nas
ultimas prayas de França. Qiiaes eftas foíTem declarou Ja-

cobo Spiegelio nos SchoUos que fez ao poema de Ricardo
Barthoiino íobre o verío :

Tranjla Caledonlo exponunt in llttere Belg^.

Onde diz o Commentador : In hunc Caledónia rece/pum ap-

pulfusUlífses aram pojuit tefteSoline y &C' Eílaeníeí^da

da felva Caledónia , era da Ilha de Inglaterra : onde Uiif-

íbs defembarcou, e levantou 2 ara
^ que Sólino certifica,

'«nâó lha levantarão a elle , como o -Padre Mariana diz ao
contrario.

Beuter, o noíTo Gaípar Eftaço , Chriíloforo Lan-
G dino

,

(i'^ Claud, lib. r. in Rt/Jin. (2) Jacob. Spiegelius in

€omm, Ricardi BartJibg. (3) BeutM.J.cap-ii- (4) Efiaç,
cap.Si* varhantiq^Laudímif,& VellincommJDantxmm 26*
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'

dino , e Alexandre Velkitelo-iiô.còmmentò do poeta Dan*
te , dizem -que pfovou Uiiííes grívudes aventuras empren-
dendo a viagem do rnar Occ^an^o por d<í (cobrir ' terras incó-

gnitas , e mares naó navegados : o que entendido pelos

companheiros , íe amotinarão de forte íque o facundo Grego
lhe fe^ huma oração, em quedos animou a profeguira
viagem que intentava > e o introduz adiante com eftes

verfos o poeta ;

Lt miei câmpãgm fec^to fi aciiú

r,on qtiefla oration picciola àl camino

C¥a pma poleia gli haurei retenuti ,

Et volta Wftra poppa ml matim
De Ymii fãcemmo ali ai folie urlo ,

Sbntpre nvqmjiando dal lato manciiw,

Tutte la p.elle già dei altro polo

Vedea la mtte\ el noftro tanto bafo
Che nõn Jurgevd fiior dei ífiarin Juolo.

^Chrque volte raccejjo , e tante cajso

Lo lume era di Jotto dú lã Luna
Poi c¥entrati eraiiam ne l alto pafsOy

' fiando nappnrue una montagna bruna

Fer lã àtftancia , e partiemi alta tant9

' Quanta w^du^a non n^hauea alcuna*

JSoi ci allegrammo •, e tojto: torno inpianto

Che da la nuova terra un turba nacque %

Et ptrcofe dela legno. il primo cmo '

T^re volte ti fe girar con tutté l aque ;

A la quarta levar la poppa in jujo
Et laprora ire in. giu c^nie ai trut piacque,

Traduzio as obras do Dante i ;D. Pedro Fernandes de Vi-

Ihegas Arcediago dâ^Burgos, por mandado de D. Joanna
de Aragão Duqueza de Frias, filha do Catholico Rey D.
Ferhando , e por fer a trcducçaô no íiiicero verfo daqueUe
tempo por deleitar com a variedade a quem naõ fabe Italia-

no, os copiamos aqui:
'

^

Con
(i) J). Pety in commeut, Dant.
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1

Conefto los fizo tan vivi)S'y y atentos

Mi fabla , y fue ejpuela de andar el camlm

L Q3^ iticgo la popa voltada ai marluQ ,

Los remos fazemos Jer alas devtentos:

Trás nueftra follia corremos contentos

De "cer las ejtrellas de aquel alto polo

Y el nuejtro no Jale dei marino Joio ,

^Mas ira calandç a los fondos cimentos.
Fue bien chico vezes el vulto encendido

Debaxo la Luna , y anfi mefmo cafso

Dejpues que yá entramos en el otro pajso
,

Oiiando una montaúa nos a aparecido

Objcitra
, y muy alta qual nunca je vido

Julgando a d/tancia •» y] a Ju lexos tant9

Su víjta gozoja convíerteje en planto

Do vida Je ejpera la muerte d venido.

De la nueba tterra un turbo naciò

Que Jiere en el leho dei primeiro canto
Três bueltas le gtra en horrible quebranto^
Rompido en la quarta la popa fubiò

La proM Jumerja de yiifo calo

El mar por encima fue luego redujo »

Aqui en la Ju jabla filencio fe pujo ,

Que màs no dtxtmos ^ ni eVrefpondíò*

Conforme ao que dá a entender o poeta , chegou Ulílles

neíla}navegaçaô a ver todas as eílrellas do outro polo , íi-

candolhe o nolTo taõ baixo , que íe naõ levantava do mar 1

com que parece tinha paíTado a linha Equinocial : que foy
o que difle Camões naquellas eílancias

:

^or ejle largo mar em fim me alongo ,

Do conhecido polo de Calijio^

Tendo o termino ardente ja pajfado ,

Onde o meyo do mundo he limitado.

iO Camois cant. y. cã* 13.^14.
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,

"Ja deJciíbênQ tinhamor diante

Là no novo HemijphertQ nova eftrella

NãÕ vijta dç outra gente , que ignorante

Alguns tempos efteve incerta delia :

Vimos aparte menos rutilante
^

E por falta de eftrellas menos bella

Do polo fi^o s onde inda Je naÕ Jahe
Qiie outra terra comece , ou mar acabe.

Das razoens que àk o Dante tios verfos referido? entende-

rão muitos quv^ chegara UliíTes neíla navegação a ver terra

das índias Occidentaes a qual podia também fer do Bra-

fil I e q«e huma tormenta o tornou a apartar delia > e poílo
que alguns tem eíla viagem do Dante por íicçiô poética ,

outros a tem por verdadeira : com que fe convence o Padre
JMariana

,
que duvida de íua vinda a eftas partes.

CAPITULO XV.

Em que fe reprova a opinião de alguns Authores , que dlffe^

raâ haver Vljfes fundado duas Ullffeas , provafe que

foy huma [ò , e que efia he a Cidade de Lisboa.

NAÕ faltarão Efcriptores , que quando nos naÕ pude-

raõ negar efta fundação de Uliíles , uíurpando a Lis-

boa a gloria que diflo le Jhe íeguia : vieraõ a dizer, que

fundara em Hefpanha outra Uiiílea , como anoffa, e nel«

la outro templo de Minerva : porque tendo ambas parte no

titulo , e nome de tal fundador ,
partiíTem o credito , que

a huma fó podia refultar deita antiguidade. Os principaes

Authores defta opinião foraó o Cónego Âldrete, Dom Fran-

cifco Fernandes deXordova, e o Bifpo de Girona : os quaes

concordaõ, eaffirmaó haver fundado UHffes junto a Mála-

ga huma Cidade Uliffea , e o templo de Minerva ,> no qual

efta-

(i) Aldrete lib. l-cap^ i.orig. Ung. Hifp. Cor^evalib»

45. c. 47. àidifc. Epifc. Gsruni. ih i^Farali^. ;._,
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eftavao pendurados o$ efcudos , e petrechos n^aritirriosjcom

que elle efcspou de tantos naufrágios.

Fundariôie para iíto em dous lugares , que temos al-

lagado de Eílrabaó ,
quepcr ferem diíliidos deraõ lugara

eite engano, parecendolhes , que dupiicára o Geographo
as fundaqoens de Uliílca j e templo de Minerva. E quando
efte fora o penlainento de Eílrabaõ ( o que fe rega ) naõ fe

pôde inferir do contexto de íua Geohraphia ; porque ci-

tando o primeiro livro de Homero V comenta os verfos,

que já temos alltgado dizendo » que moftrava msnifelk-
mente nelies , qte as tempeítades arrojarão U ifles ao.

Occeano , e declara o Poeta que foy em nove dias do mar
de bicilia ao Atlântico, fem tomar outro porto, fenaõ o
noíTo :pe3o que nefla occsfiaõ , raõ podia elle fazer funda-
ção na coita de Andaluzia, nem tcmrr porto junto a Má-
laga , a donde dizem , cjue fez a de UliíTea por íer no mar
Mediterrâneo.

Concordão todos os Efcriptores das ccuf as de UliíTei,

que gaitou fete annos na converfgçrõ de Calypfo , ou fof-

íe a da Ilha Ggygia , ou a noíla Lufitana filha de Gargo-
ris: os quaes ( conforme a boa r^zeò ) fao os que fe deteve
na fundação augm.ento , e amplificação da ncíla Lisboa, e
templo de Minetvai que nella houve, porque para tao gran-

de machina,como demoftra a altillima torre.que desde então

fe coníerva no caítello deíla Cidade com a memoria de feus

.nome , char? andoíe torre de UliíTes ( como atraz temos di-

to ) naó era neceílario trabalho de menos tempo: princi-

palm.ente quando os Gregos vinhf 6 tsõ debilitados dos pal-

iados, que neceííitariaõ de alento, e regalos com que os
efqueceílem \ e dado , que foííem ajudados dos antigos na-

turaes , largamente fe havia mifter íeíe snncs, para tal

inachina ficar perfeita: como jicou. Os que tratac dos tra»

balhos de U liííes dizem , que gaftcu nelies dez annos ; con-

fumidos os nove , muitos mais trabalhos paíTou em hun>»
que lhe reftavai e naõ podia dentre nelle fazer fegunda
fundação.

Também faz em favor da nofla unieà UliíTea parecfr

cou*
(i) Strah //£. j.
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,

coufa v^rifunel ,
que o templo qu3 Uliílss nélla levintou

a iMiaerva íui protedora folTe # p3rque lho houveíTe vo-

tado em algutn djs graiiJes naufí ágios etn que f^ tinha vii*-

to
,

peaduiaado por tneinoria dei les os dei pojos
, quefal-

vara : e fe nefta fundação , tinha q.V\^ gaitado caõ largo

tempo ; como toraiindo para a pacria haviaõ os Gregos d^
arriicaríe a g^ftar outro tanto

\
petdendo as efperançasde

tornar a ella? Porventura começ:ivare então a povoaçaa
do mundo, que havia Uliíles de andar feito fundador de

Cidades , e templos ? Ou quando o fizeíle
,
para que havia

de fundar duas em huma' mefma província com o mefmo'
nome, e em cujas paredes houveííe os fmaes de feus nau-

frágios, eperdiçoens? Mas de todas eílas duvidas nos ti-

rou Eftrabaó com as palavras fegulntes ; Sed etiamufque
in uUlmis Hifpani£finibus illius evroris vefligia reperiun^

tur* Em que dà a entender o Geographo manifeltamente,

que fó nos últimos fins de HeípanhsJi , que he Lisboa , fe

achavaô femelhantes fmaes de feus naufrágios j e quando
tivera intento de dizer que eraõ duas as Cidades , e dous os

templos, differa Eftrabaó, que os havia nas Cidades, e
templos ,

que em Heípanha fundara UliíTes.

E em cafo negado, que Eftrabaó houvera efcrito^

que eraõ duas as Cidades , e dous os templos » fallou da nof-

fa : como quem tinha delia inteira noticia , íem íe referir

a relaçoens alheas , e da outra pelas de Poífidonio , Artemi»
doro, e Afclepiades Myrliano , Authores Gregos : os quaes
fempre foraõ fufpeitoíos para noíTas coufas , pela pouca
noticia, que delias tinhaõ. E quando fe quizeíle oppor

,

que eíle ultimo (conforme ao mefmo Eftrabaó) fora Mef-
trede Gramática em Andaluzia , e como quem tinha baf-

tante noticia da província , compozera hum livro dos cuf-

tumes da gente delia. Se refponde , que também Afclepia-

des era Grego , e que como a tal , fe lhe deve menos credi-

to , que aoíi natuj-aes de Hifpanha que efcreveraõ de fua

Geographla , como logo veremos.
Èngaaaraófe também os Authores referidos com o

•modo > que Eftrabaó teve na defcripçiõ da cofta de Anda-
lu2iia , começando a fallac nella de Ponente

, para Levan-
te :



" vJ. \ \ê'gi^ãndehãí de Lisboa^ çç
te : e depois de fazer menção de Maliica

^
que he Málaga,

e de Abdera
, que alguns dizem fer Almerja contra joaõ

Olivario ; proíegue logo Eílrabaõ com squellas palavras:

Superiora regionis nwníanx loca Ulyffeam oJJeKtant (^c.

quç já deixamos allegadasro que àeu lugar a AbrahaõOrte-
-3io para que na taboa antiga de Hefpsnha íituaíle Uliilea

naquella parte. DiíFerente caminho kvaõ Fioriaõ do Cam-
po, e Garibai dizendo, que foy templo, e naõ Cidade o
que Uliííes fundou dedicado a Minerva nos montes que a-

gora chamaó a Xarquia junto a Málaga , e que fez eíla

fundação antes que defembocaffe o eftrtito , que he contra

9 que efcrevem Homero , e Eftrabaõ : o qual ( como efcre-

veo por relaçoens ) fituou fora de feu próprio lugar o alto

da montanha , em que eílava UliíTea , que he o caltello def-

ta Cidade , em que a fundou como íuperior aos Campos
Eliíios, que delle fe defcobriaô , e naõ o podia dizer pelos

montes de Málaga , porque fe equivocava manifeftamente
tendo antes dito, que eítava nos últimos fins de Heipa-
nha*

E havendo entre os modernos q&^s opínioens , ou por
pareceres en contrados , ou por particulares aíFeflos , deve-
mos recorrer aos Authores antigos , e mais próximos a
Eftrabaõ para concordarmos feus lugares , confirmando , ou
négatídooque elle efcreveo

, que foy durante o Império
' de Auguíto , e alcançando parte do de Tyberio , fendo
Marco Agrippa contemporâneo de Eftrsbaõ ; o qual mor*
rendo em vida de íeu fcgro Oftaviano : conta delle Plínio;

que tinha efcrito alguns commentarlos de Geographia : doí
quaes elle fe aproveitou quando fez mençaõ dos lugares

da coílâ de Andaluzia, cujas fundaçoens attribuio a Car-
thagineíes, e naõ a Gregos: Oram eam univerfan^ (diz
VXmio { originis V^twnmi eocijtmavn Marcus Jgrípp^\
De maneira que temos a efte il^uílre Romano citado por
Plinio , e contemporâneo de Eflrsbaõ : o qual naõ tratou

de lugar fundado por Gregos em toda a ccfla de Anda-
luzia. CAPI^

(i) Joan.Olivar. annot.in ?cmp^ Mel. (i) Ortelitis m
tabula anti^uH.Hifp. (3) FlorJíb.i>C'4i'Cariblii^,4cap^9*

(4) FlinJib.^.cap^i* A^.^v.
.

v
,
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C A P I T U L O XVI.

Em que fe firofeguem os Efcnptores antigos , e nwierms \

que atíribii^n a Uíifes a fundação de hurin fò Ulip-

jeajemfttuar outra nacofta de Andaluzia

COm razaõ da Ambroíio de Morales , e outros hiftoria-

dores de Hefpanha grande authoridade ao que delia

efcreveo Ponponio Mella natural Hefpanhol , e nacido no
Jugar chamado Mellaria na coila do eltreito ; o^jual viveo
imperando Cláudio fucceílor deTyberio, e entre elie, e
Eítrabaõ p^ííáraô poucos mais de vmte annos. Foy Mella
diiigentiílimo no que efcreveo de Geographia

, principal-

mente tratando dos lugares de íua pátria *, que naõ podia
ignorar, por fer matéria que profeíTava » eem toda ella

nad põem tal Uliffea
,
que he fmal evidcntiífimo de a na5

haver : fendo aííím que fez menção ( como elle mefmo
diz ) até dos lugares de pouca confideraçaô ,

por naó fe

entender que os ignorava , e íeguir a boa ordem de fua
Georgraphia : In tllis oris ( diz Mello ) ignobilia fttnt op*

pída ,
&* quorum mentio tantum ad ordmem pertlnet» Virgi

inJlnUy quem Uirgttanum vocant. Extra Abdera , Suel^
Hexi , Menoba , Malaca , Salduba , Lactppo , BerbefuL E
entre todos eítes lugares da coíla de Andaluzia naô fitua o
Geographo fimilhante lUiíTea , porque nao havia outra

mais que a noíTa.

A Pomponio Mella íe feguio Plinio , que foy Quef.
tor em Heípanha , fendo Tito Emperador , e tinha a feu

cargo a cobrança das rendas , e tributos Imperiaes, que os

lugares eílipendiarios de toda a Província contribuiaõ para o
íifco , e por efta cauTa tinha mais razaô de faber os lugares

delia , e fobre ter femelhante oífício . era grande inveíli.

gador das coufas naturaes , e defcripçoens de todos os lu-

gares de que eotao fefizia conta, e de que fe tinha noti-

cia : como parece da hiftoria que efcreveo ,^ quat, tornan-

do
(I) Mella lib. 2. cap. 4.
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doaRoma, dedicou a Domiciaro IrmaõdeTito, efuccef-

íor íeu no Império. Nella fallou dos lugares da coíla de

Andaluzia , com íis feguintes palavras : Item Saldubaoppi-
dum , Suei > Malaca , cnmflimo Fxdevatorum j dein

Menoba cumjiuvio Sextifirmiitm cognomine Julium^ Sext g

^ Abdera , Murgis Betic^finis. L íe Uiiílea eílivera jun-

to a Málaga » e fora lugar eílipendiario , ou privilegiado

:

he certo , que Plínio dzera delle menção : como dos mais »

pelas razoens que deixamos appontadas aílima*

Noventa e íete annos , pouco mais , ou menos , con-

cordaõ os Efcriptores , que paíTáraõ do nacimento de Ghrif-

to até a morte do Emperador Domiclanorem que viveo
ílinio , e iiB. até odeTrajano, o qual teve de Império
dezanove e meyo- Nellefloreceo o grande Aftrológo Clau-
<3io Ptolomeo ,

que reduzio a regra toda a maquina do mun-
do, e fazendo huma liíla dos lugares que começavaõ do
eítreito , e íe continuavaô por toda a coita de Andaluzia ^

ainda que foíTem de pouco porte , naõ fe lembra de tal Ulif-

fea. Vay elle tratando dos lugares marítimos , e diz ferem
dos Baftulos chamados Fenos , ou Catthaginefes-, osquaes
antes dos Rom;mos íenhorearaô todos os portos daquella
cofta , e que os lugares eraõ : Menalia Tranoduãa , Bar*
bejola , Carteia Calpe mons , ç^ colimina Interioris maris.

In ibérico vero mari Barbefol^flurninis ojUa ; Suei ^ Sadii-

Cde flumhiis oflta , Malaca , M£noba , Sex , Selambina >

Exoche . Abdera % tortos magnos , Charidemi promontorium
Baria, E Miguel de Villa-Nova nas annotaçoens

, que fez
â Ptolomeo naõ declara,que algum deftes lugares fofle Ulif-
íea.

Conforme a Ruífò Fefto , Polybio , Eftrabaô , e
Appiano Alexandrino tudo o que banhava o mar Mediterrâ-
neo dos Pyrenneos até Cadiz , a que chamavaò Ibéria erao
povoaçoens de Phenicios , Ty rios , e Carthaginenfes de hu-

H ma

(n Plinjik ^.cap. r. (2) Ptclom. lib» ?. Geogr.cap.
2- (3) Fillaiifíeba inannot. VtoL (4) • Buf. Fejt. de fitu
orbs. Polyblib. 3, Appian. Jhx. de bello Iben* Strab. lib, 3.

AldreUlib. 3. cap> i,orig. Ung. HJpan.
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ma , e outra banda do eftreito , e nao lemos em Author híí*

nhum , qu2 foíTe alguoia de Gregos , excepto o porto de
Mneíleo , e Sagunto , fundada pelos de Zacintho. Ecomo
que fe collige d^ tao infignes Geographos , e hiítoriadores

íca largamente provado nao haver tal Uliílea em toda a co».

fta de Andaluzia , e ribeiras do Mediterrâneo : com que íi-

caõ convencidos os que nella fituaõ outra differente da noí-

ia, e que eíle foy o intento de Eftrabaô > quando falloii

nella: o que he pelo contrario.

Porque todos os Eícriptoreí » que fizeraô menção de
Lisboa , sffirmaõ geralmente , que Eftraba5 lhe chAraara

Uliffea , e quefora fnndada por Uliffes •, e para averiguar-

mos com fundamento íe foy eíla , havemos de recorrer a

elles , porque vejamos o lugar em que.a fituaõ , e fuás con-

frontaçoens- Primeiramente M. Varraõ o mais douto de to*»

dos os Romanos , faliando das egoas que concebiao do vea-

to :. ín Liifitaníã ad Qcceammi in ea regione ubi eft oppiãum

Olyfipo monte Tagroy ^r. em que fe declara eftar Lisboa
junto do Occeano , e do monte Tagro na Luíltania. E
Pomponio Mella começando a defcrever eíía Província do
rio Guadiana^ profegue dizendo: Sinus interfimt ^ & eft

in próximo Sdacia , in altero VUjJipo , é^ ^-^^g^ oflium. Co-
mo fe diíTera > que havia duas enfeaJas paíTado o Guadiana*
e que na mais p-roxima eftava Alcacere do Sal , ena outra

Lisboa 1 e 3 boca do Tejo.

Em dous lugares íituou Plinio efta Cidade jtinto da

boca do Tejo : como Mella o tinha feito. No priíueiro

com eílas palavras: Oppiàa memoraiiltaá. Tagoin ora Olyj"

Jipa&c. Enofegundo; Con/tatinhuficania circaOlyJ^pO"
nem oppidum , é?^ Tagum amnem. O mefmo fez Soiino, que
foj queiti mais fe declarou para nos tirar de duvidas , di-

zendo quando trata do noflo promontório : Ubi oppiàmn
Vlyffipoab Ulyjfe coniitum , ibi Tagusf.umen. E na mefma
boca áo Tejo a fituou Ptolomeo ^ e Antonino itinerário íi-

nalando os caminhos militares
, que de Lic>boa fahiao

para Braga, e Merida^
^

Com
(t) M.FarrolJb. i. dererufí. cap tíizf Mella Mh. 3^

€âp. 1. (j) P/f«. lib. 4. r. ^z.ér lih %.cap,\á^i* (4) ?èolom.

HL 1 Geogr, 4r. 41 , ÃnCO^^ in iíiner.
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Com eíles Authores msis antigos concordaô outros

,

que onaó foraò tanto , fe lhes dtve grande credito por fua

autlioridade. S. Máximo Arcebiípo deCaragoça : o qual

efcreveu até o anno óii^ds Chiiíto , pouco depois da n or-

te de Fiavio Gundernarro fallando das terras , que Godos
occupavaó , quando d.u fim a lt;u Ciironicun diz, qvie co-

nieçavaó do nakirnento do Tejo , e acabavaõ onde Relan-

ça no mar junto a Lisboa : UJque[ diz o Santo ) ad immer*
fionem ejus in Oceaniitn^prope OlyJJiponem. ^% ifidoro author
daqueiie tempo ; Olyffipona ah \)lyj\e condita , &nuncupa*
ta. E Juliano Aciprelte de Toledo citando a Eftrabaõ .* Su*
per montem invíjmn tibi Strahoni fuit XSlyscea civkas àb
Ulíjfe condita nmc a Maifris dícitur Ulixa, Diz que a Ci-

dade de Lisboa fundada por UliíTes , conforme a Eflrabao ,

«parecia íobre o monte ao qual chartiavaô os Mouros Uxíf-
fa. Baílante noticia devia ter Juliano Perez da noffa Gi-
•dade em íeu tempo

, que era reynado d'ElRey Dom AíFon-
-io o fexto de Gaítella fogro do Conde 'Dom Henrique pro-
"genitor dos Reys de Portugal, em cuja companhia íe achou
á ganhar Lisboa de poder de Mouros ; como adiante efcre-

vereínos.E querer aqui referir todos o? mais que trataõ defta

fuadaçaó fora coufa muy prolixa , á margem citaremos os
menoi vulgares , nos quacs podem os curiofos.íatiifazerfe>

^ ler o Vincencio de André de Refende , o qual em trinta e
•tresveríos, que comec^aó /

Ha Ocea'

(O S. Mâxim- in Chronic. (i) S. Ifiàor. Ih- i^u i. ety"

molog.Julian. in adverf. n. 1 58. (3) Mãrtian, Capella lib.6'

D. Lucas Epíjcop. Tiidenf, in Chromc. tr. Jur Gil de damo'
ra trattat»6* MaritislSlfger coinét. 3 ^Geogr.Georg. Brami in ci*

vít. orbis. Laurent. Ananiatraíl. i. N^ artus Arettus dial 3-

chor.HiJp, Volater.in gerg, Hierony^Heniuges tom 4. theat*

Roza in populanti. Hífp. Abrah, Ortel in thez. geog. Nebri'-

^^ainprolog.Decad, Vajausc. 10. Beuter.c, 12. Chon^Va'
'Jent. Marian. SícttLlib. 2, tit, :^. Caflj/Io lib 2. difcurj, 1,

hiftor. Goth.Ruder. car. annot. ad Dextr,CarríUo imnemor^
ychrcnolõgo, Bizar in ccnunent* Flav. Vextr. Matute 2. ^ta-,

te mundi eap- 4. §. 4. Luãov':c,l^on. in Wfp. c. 3 5, luénte
Jih 3. r. 4. g. 4. Rman, 2. p. Hh- 9. c h
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Occeano vero
^
prxter MeneJaon OlyJJes

Turbine ventorum adpulfus , &€,

Trata efta matéria com grande gala de exornaçaõ poética;

dando moílras de que naõ íò foy fan-iOÍo antiquário , e hu-

manifta , mas também excellentiífimo Poeta.

CAPITULO XVIL

De quemfoy a Deofa Minerva » e fundação dt (eu templo y

que Ulijfes fezt em Lisboa , e aparte em que efiava*

N Ao quizemosallegar Author algum Portíiguez para

provar efta fundação de Uliiles, porque n<6 parecef-

íe 20S eftrangeiros, que nos valíamos dos que ficavao fen-

do fufpeitoíos , e íòmente nos Vcilemos dos que o naõ faõ ,

e que fallao nella fem paixão , nem intereííe , e do que di-

zem concluímos j que conftando de Eftrabaô haver em HeC-

panha huma Cidade Uliííea fundada em lugar alto ^ e fendo
eíla a que todos os Efcriptores antigos , e modernos chama-
rão Oliíipo , nome corrupto de Ulyííipolis » o qual vai tan-

to como UiiíTea , ou Cidade de Uhfles » eftá fituada na bo-

ca do noíTo Tejo i que íaó as confrontaçoens que dos Au-
thores fe colhem *, íe conclue que naõ houve outra em Hef-
panhâ defte nome , e que fomente a noíía foy por elle fun-

dada : como também o templo de Minerva , em que dei-

xou a memoria de feus trabalhos , e o que na guerra de
Troya tinha fuccedido. E porque foy hum dos mais cele-

bres daquelle tempo i^pela memoria do fundador ) nos pa-

receo efcrever de parto quem foy efta Deofa entre a cega
gentilidade , e o que de feu templo íe pôde coUegir.

De
(i) SaJa&^ de Mendo ca lib. k <r. 2 dignitãt. WJp.Trí

Hieron. deCaJlrolih, 1. dijcnrf.i, Bibliotheca Hifpamctõm.
i.ta^, j. Rejend, inannçt. Fhicent. (2) Cicev, lib. i^ da
nuLt.Deor, ArmbJik 4, adverf. gentes% Fr^ Filip.lòergom^

Jíb.8,ftiplem>Cbron,
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De cinco Minervas fazem mençaò os iriytholcgios,

e. em particular Cícero , eArnobio, attribuindo as coufas

de todas a hutna íò , e dando lhe varies norres , íendo a

mayor parte appellativos dos lugares , e templos em que
eíla Deoía era venerada, e amais famofa deíle numero
foy , a que fingem haver aparecido na lagoa Tritonia, e
ter Apojo por lilho. Eíla dizem que fe chamou Palas em
memoria do gigante , Falante , a que matou, defendendo
lua virgindade. Apolodoro quer , que foííe a principal naft

cidá da cabeça de Júpiter ,
que Vulcano fendeo com hum

machado. Fabula ridícula moralizada com haver fido Mi-
nerva a inventora de todas as fciencias , que enfinou em
Athenas , e fer fablduria naícida da cabeça de Júpiter ofu«
premo dos Deofes como a eíle propofito notâraõ TertuI*

liano, S. Agoílinho^ com outros Athores.

^ Atttíbuem a Minerva ler iiiventora da Architeflura J
Mufica , 1 rombeta » exercícios femeninos de fiar , tecer ,

e cozer. Achou a invenção do azeite, pelo que lhe foy
coníaj^rada a oliveira. Foz nome á Cidade dè Athenas em
competência de Neptuno , e foy taô cuidadofa de íua vir-

gindade, que cegou ao vaticinadoir Thyrefias., porque a
vio banhar na fonte Helicona. Confagraraõlhe o dragaô
fimbolo da prudência , e também acuruja. Levantaraófe a
Minerva famoías eílatuas pela cega gentilidade» entre as
-quaes celebra Plinio por in/igne a que fabricou o grp.nde
eílatuario Phidias. Também fe lhe coníagràraõ diveríos
iT»ontes , ilhas , penhafcos.

Foy notável a fumptuofidade com que os antigos^
principalmente os Gregos , edificâreõ templos em honra ds
Minerva; entre os quaes foy celeberrimo o de Athenas,
de que conta Pauíanias o admirável eafo fuccedido ao Di-
tador Sylla : o qual m.orreo vomitando ícrpentes em pen^

dos*

(i) Cicer. Ub. :}. de nat, Deor. Arnol, lik 4. aãverf.
gentes, Fr. lilip, \Bergom. líh. 8 f^'^^^^' Chron (2) Ter-
tul lík de corona milk, cap. 12. S- Jug, lih. 18. cap. t de
€ivit. Dei, (j) S". Vítlg^ lib, z.mytheL (4) Thfonp. íè.
i.cap.t. (5j p&, lib, ^^.cap.iQ. (6) ?aujam lik íq
reg. Beat-
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^

dos facrllagios que nsHe comsteo. D^íta fe lívròu Ag^filao
íexto ili-y di2 Lacediiiijnia, maaiaado còtn'paaa d^ ítiõr-

t^ V *I^^ íiiig=i;ís.Ti íe artreveíle a violar o templo de Minet-
va , qu2 efera em Thebas

,
quaado elie a deílruio. Na

Cidade de Zezico na Afia teve eita Deofâ o famofo templo,
de que alguns iifwfiptores relataó hum cafo fabulofode ha.
ma vaca negra , que fahio do mar para-fer facr atiçada nelle,

citando aGidade c>ircada por Mitridates.

Naô íe moílròu menos zelolb o aílutoC apitaõ Uli£-
fes do^ culto , e veneração defta D^oía , á qual recorria em
fuás mais árduas emprefas (como íe coliige da relação de
Homero

, ) e querendo moftrarfe grato ao beneficio de o ha-

vér livrado de tantos nautragios , logo que couteçou a fun-
dação da noíla Cidade deu principio a^o templo que dedi-

cou a fua falia divindade , como efcreve a mayor parte de
poíTos Authores , íeguiíido a Eílíabao , e André de Refcn*
de, nos elegantillimos verfos , que temos allegado , e
noílo ibfigne poeta Luís de Gamoetís ò toca naquellas eítan-

cias*

Vès outro ,
que do 'Tejo a terra fiza

Depois de tèr td^ longo mar arado ,

Onde TinufOs perpétuos edifica
,

E templo a ítalas
, qu3 em memoria fica.

Vlíjfeshe/que faz a janta Câija

A' £>eója , que lhe dà Imgsà fatmtãa ,

Que fe la na Afta Troya 'injlgne ahrafa

Cà fia Europa Ltsboa ingente funda,

Difiicaltoíamente fe poJéta averiguar o íitio "certo

-eín que o templo ell^ve , mais que fer coufa^ verifimil
,

que eílando na parte alta daCidade, fe tuad.iífe junto da

torre , que no caftello fe confer va inda hoje com nome de

Uliffes dentro no Gaftetlejo^: onde atégora duráõ alguns ar-

cos de obra antiquiflima , quenaõ he de Godos, nem Ro-
manos,

(r^ Xèúoph.ín oràtAe landibus AgefiL EmiL Vrob.in viPa

èjufdem. (1) Bapt\Fulg.lAx 6. de Míracufís Andr.Eborenf
tom. iJe miracuHs* l j) Camks caiit.SM/l 4 j.
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manos, e nao falta quem tenha para fi, que o templo eí-

teve naquelle fitia, e fora grande temeridade síiirmalJo,

havendo de ter aqúelles fragmentos 2500. annos de antigui-

dade. Outros entendem, ( e coro bo.-ís con}eíluras) que
eftevea templo , no fitio de Cheias, e que foy o rnefmò

das Veftaes o que U^iflès edificou dedicsdo a Minerva, fun-

dandofe no que atraz efçrevemos , que em Athenas íe guar-

dava o fogo perpetuo no templo de Minerva.

Lemos em Guilhermodel Choul citando a Vitruvio,

que nas Cidades novamente fundadas fe edificavaô os tem-
plos na parte ilnais alta, donde íe pudeílem defcobrir os
muros ; cuja guarda , e cuftodia encomendavaõ a Juno

,

Júpiter , o.u Minerva , de que podemos inferir , que oteni»

pjo eftaria naquelle fitio fuperior a todo o Caílello , outei-

roscircuiivezinhos , carrpos , e quirtas do deílriflo deita

Cidade. E fe < conforme ao que diz Viiruvio ) os templos

qííefe edificavaô em konra de Minerva, Marte, e Hercu-
les eraõ áz obra Dórica •, porque naô queriaõ eftes Deofes
fer venerados , fenaõ em ricos templos i e magníficos edi-

íicios;, podemos prefumir , que o foíTe tarribem eíte de Lis-

bçâ. É fecomodifle TertuUiano qualquer falíoDeos da
gentilidade tinha fua Cidade particular de que era prote-
iâpr \ Minerva o ficaria fendo de Lisboa : pois com efle íh-

jrçnto devia UliíTes de lhe edificar templo ,
para que fen-

dolhe particular avogada * o foíTe também da Cidade que
fijndava- Coufa alguma particular do templo, naõ pode-
uioíj affirmar mais dgs que apontou Eílrabaõ , íegurndo a
Afclepiades , que era eftarem a.v paredes adornadas com re-
líquias do5 naufrrgios por onde tirha paflado Ulifles r co*
mo ersõ eíporoens , de navios, erxarcias, e petrechos de
llroçados.E outíofim eílarem nas paredes pintados os fuccef-
los da guerra Troyana ; e quem tiver averiguado eoufas
mais particulares deílas furidsçcens , lugar lhe fica de xlíu*

ftrar o que nòssqui deixamos imperfeito por falta de notí-
cias deíle argumento , n-cílrar>do o cabedal de fua enadi-

fôÔ^ porque da ncíTa fe podia efperar menos do que deixa»
mos referido, CA PI-

_(í) Liè.iscap.4. (2) Del ChcuUihJe Kelig.Rom^Vitfuv.
(w.l.e 4. mclu (3) Tertalm Âteíeget^c^io
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GAP I T U L O XVIIL

pe como Abis ultimo Rey dos antiquijjimos de Hefpanbíi

fundou Santarém com ajuda dos Gregos de Lisboa^

e de huma cruel batalha , em que os Turdulos

vencerão os Celtas com ajuda dos morade-
res da mejma Cidade»

BEm conhecia Plínio o rifco a que fe e^^punha havendo
de tratar coufas

,
que por outros naõ eítavaò efcritas-

Das fuccedidas em Li&boa depois que UHffes fe partio dei-

la , pouca , ou nenhuma noticia achamos nos Eícriptores %

pelo que a remota antiguidade do argumento difficultâ gran-

demente todo o bom difcurfo , e fio dahiífcoria , e para que
efta o naô perca de todo, nos valeremos do de Fr, Bernar**

do de Britto : o qual fundado em Laimundo , efcreve , que
Abis, neto, ou íilho de Gargoris , e ultimo dos antiquiíIT.

mos Reys deHefpanha > havendo fuccedido no Reyno do
avó , e agredecido ao lugar onde fora expofto , e ao benefi-

cio que das feras nelle recebera determinou fundar huma po-

voação intitulada de feu nome : a qual deu principio ajuda-

do , e favorecido dos Gregos moradores em Lisboa , onde
entaô governava fua mây Calypfo por auzencia de Úíiííes.

Ficou Abis taõ pagado da boa converfaçao , e trato dos moí»

radores de Lisboa que os trazia configo ordinariamente, e

como elles eraó induílrioíos , e tinhaõ noticia de varias cou-

ías » o fizeraò certo de muitas > com cuja noticia augmen-
tou as fazendas dos vaíTalos , enfinando os a lavrar , e cul-

tivar as terras , e modo de jungir os bois , e fugeitalos ao

arado ,
plantar arvores » e fazer enxertos , e outras cou^,

ias pertencentes a agricultura
, .com as quaes os Reynos fe

fazem profperos, e enriquecem, e íem ellas fe empobre-

cem , acabaô , e defpovoao.
Com

(i^ Wn/tnproem, lib» J. U) Vr.BernJib.i.caJ^. ^^'
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Com a morte de Abis começarão calamidades eílra-

nhãs, lobrevindo hiima taó lamentável feca, que eílirili-

2CU a terra por efpaço de vinte íeis annos. Prodígio de que
muitos duvidarão com Laimundo citado por Fr. Bernardo

,

que o alarga íomente a vinte oito mezes : nos quaes fe def-

povoou toda Lufitania , excepto o monte Hertiunio , cha-

mado hoje Serra da Eftrella ,
que por fua altura , e partici-

pação dos rocios celeítes, pode refiílir damno taó irrepará-

vel guarecendo aos que delle fe valerão para falvar as vidas,

até que acabado o miferavel fupplicio , íe tornarão com o»
roais a povoar os lugares que tinhaô defamparado : como
íizeraô os moradores de Lisboa faudofos da continua prima-

vera dos próprios campos , que parecia fentirem a auzencia

de íeus próprios povoadores.

Depois deita feca atrahidos das riquezas de Hefpa-
nlia entrarão nella gentes de cultos , e naçoens diverfas ,

huma das quaes foy a dos Francezes Celtas
,
que vivendo

dos Pyrinneos atè os Alpes pelas ribeiras do Mediterrânea
( como aíiirma Diodoro Siculo ) fe juntarão com Iberos ,

que com elles confinavaô , e paíTando parte delles a Portu-
gal, defembarcaraõ no Reyno do Algarve : o qual povoa-
rão eílendendofe por todo Alentejo , vindo a fer eíla nação
huma das principaes

,
que o habitarão , e accrefcenta Fr.

B^rnirdo
, que naõ podendo fuílentarfe noefpaço dâ ter-

ra , que occupavaõ , intentarão alargirfe pelas dos vizi-

nhos , excepto os Turdetanos , com que confinavaô ao5
quaes temerão por mais poderofos, e parecendoihes

, que
nas dos antigos Turdulos achariaô a cemraodidade , que de-
zejavaó; fendolhes aceita fua companhia» recolherão os
gados, e roupa portátil , que tinhaõ comettendo a paíTa-

gem do Tejo , em que o fucceíTo nao correípondeo ao dif-

I curfo \

\\\ Vlorian, lib^i. cap»i. Garibai Ub. $.cap i. Finedd
iib. 3. cap. 17. §. 2, D. Alonj, de Cartage. cap. 5. Anaceph.
Marian. Ub i. cap. 1 5. Vaf£Ús cap. 10. \iza hifl. de Tole*

do in principio. Epijcop. Gerum, in prolog. Fr. Bernardo Ub.
I. cap. 24. (2) Didder Ub. 4. Tit. Liv. l b. $ Lucan. Ub:
4e Rejend. Ub. r. í/>. de Ceitis, ?uente Ub. 3. cap, 4. §. 5. Fr.
Bem, Ub, i. cap* 25, c^ 2S.
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,

curfo: porque fazendo o os Turdulos com melhores fun-

damentos, temerão perder as terras que poíluiaõ , con-

fentindo entrar nellas tanto numero de gente, e convocan-

do a que puderaõ juntar para a refiftencia , enveíUraõ a
contraria pelejando taõ furiofamente ,

que os Celtas fe vi-

rão portos em contingência de experimentar a ultima ruina:

mas tirando forças de fraqueza tornarão acommetter os

contrários taô defefperadamente i que fe fizeraõ fenhores

do campo , que tinhaô perdiJo , desbaratando-os de forte

,

que franquearão a p^ff. gem do río pela parte em que hoje

vemos a villa de Abrantes.

Vendofe os Celtas vencedores marcharão pelas terras

dos contrários , dandofe nellas por taõ feguros , como nas

próprias , chegando fua infolencia a querer tyrannizar os

Turdulos : aos quaes o temor da paílada rota tinha acobar-

dados ; (efíe^to ordinário de vencidos , que antes íe jul-

gavsõ vencedores ) mas irritados com osdamnos, que ca-

da ora experimentavao , íe valerão das armas dos morado-

res de Lisboa » reprefentandolhes fua antiga defcendencia

fer a mefma , e outras razoens com que os movéraõ a com-
miferaç^õ dos trabalhos , que padeciao^ Aceitarão os Lis?»

bonenfesa Capitania, e governo , que Iheofferecerao com
que ficarão os Turdulos ta6 animados , que naõ íabiaó a

hora de tentar a fortuna da guerra , tendo por certo
, que

lhes havia de fer muy profpera , a que ate entaó lhe fora

taõ adverfa : refolvcindoíe em naõ tornar a fuás terras, íem
fatisfazerfe das perdas recebidas.

Chegársõ os dous arraiaes a ter viíla hum do outro^

aguardando com igual animo o trance da batalha , fe come-
çou taõ porfiada , que em muito efpacio fe naõ conhcceo
ventâ>em de nenhum das partes ,

pugnando os de huma por

confervar o que tinhaõ adquirido , e os de outra por co-

bralo com expuUaõ dos contrários cu)o partido hia empeo-
rando com a boa ordem , que os Capitaens Li.s.bonenfes ti-

nhaõ dado para os fucceíTos da batalha, que conhecrdamen»
te fe apregoou pelos Turdulos, ficando íenhores do campo^
e vontades dos Celtas , das quaes diípuzeraõ a- feu arbí-

trio obrigando ^os a aceitar os partidos ,. que capitularão,

bucn
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hum dos quaes era , que pudeiTem povoar as terras orien-

tais da Luíitania : onde Plinio os fitua , excluindoos das

que elles habitavaó , ficando cem as que sgora faõ da co-

marca da Covilhaã até a arraia de Caítella. Até aqui a rela-

ção de Frey Bernardo. E como na vidloria que os Turdu-
los tiverão foraõ tanta parte os inor adores de Lisboa , e feus

Capitaens o referimos por fua conta . poíto que nos nao

conformamos no numero dos annos
,
por íer a conta que le-

va, muy diferente da nolTa , em que achamos haver fuce-.

dido efta batalha aos quatrocentos oitenta , e cmco da fun"

daçaõ de UJiffes , e i4Ji.dade Eliía.

CAPITULO XIX.

De novas guerras » que os Turdulos tivera^com os Barba
TOS , chamados Samos s cuja ferocidade reduzirão os

moradores de Lisboa-

PRofegue Frey Bernardo com a narração das coufas dos
Sarrios antiquiíSma naçaõ da Lufitania , enós as rela-

taremos por ti-arcm de frente de Lisboa , e poffuirem os
murôiiordi. deila no diílriálo que comprehende boa parte de
fua.s fazendâv. Apenas eftavaõ livres noíTos antigos Tur-
du los das guerras paliadas , quando os Sarrios , quetinha6
porvifinhoí , fv)rao entrbndo por fuás comarcas , fem mais
timlo

,
que parecer-lhe acomodadas para fe melhoratem

de fitio da ai pe reza dos matos , e brenhas , em que viviao,

íuítentando-fe dos fylveílres frutos , que as terras próprias

incultas produziac» Acudirão os Turdulos a defender a

caufa commua de todos > impedindo eíles difignios com as

armas: oquelhesnaõ foy taõ fácil, porque a ferocidade

barbara das contrarias , reprimia os brios
,
que noílos Lis-

bonenfes lhe tinhaô infundido.

Durou a contenda os diss
, que baftaraõ para os bár-

baros fe enfadarem da dura refiftencia , que acharão nos
contrários , emprendendo novas empreías : qual foy quere-

I 2 rem
(i.) ilinJih, 4.Í*. 21, (1) Fafconc. infctol^is MeJ.^íd*
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,

rem vadear a corrente do^^ejo por cima da Villa de Sanílá-^

rem : em que acháraõ outr:^ naõ piquena diíliculdade, por-
que fahindolh? os Celtas ao encontro ferirão , e matarão
tantos delles

,
que os outros temendo as mortes , que viaô

executamos companheiros , excarmentandocom os males,
quepadeciao, os que íicárao , íe íizeraõ em hum corpo,
e deÍA?ando o caminho , que levavao , tomarão outro mais
feguro

, que foy occupar z^ terras » que os Turdetanos do
Algarve tinhaõdeíemparadas por infruftuofas , e começa-
vaõ nas charnecas continuadas além de Alcochete até o cabo
de Efpichel pelas ribeiras dos dous rios de Liíboa, e Setuval
em que viviaó taõagreíles , como fempre, naó admitindo
o trato , e communicaçaõ das naçoens , com que confina*
vaõ : em cujo ódio obíervavaõ ley inviolável de naõ con-
íentir eílrangeiros entre fi.

Da terra comprehendida em feus curtos limites eraõ
principaes povoaçoens as que ficavaó fronteiras de Lisboa

( como notou Floriaó do Campo ) e além do nome vulgar de
Bárbaros com que eraõ conhecidos, tinhíõ também ode Sar-

rios; cuja etymologia le dirivava deSaronas, vocabiilo

qbe nas línguas Hebrea , e Chaldea fignifica campinas. In-

terpretação de que André de Poza le naõ contenta porque
pretendendo provar, que a Hngua Vafconçada foy a pri-

meira de Heípanha , diz que a palavra Sarrios fignifíca nel-

la velhice, ou terra de frio temperamento. André de Re-
lende leva outro difterente caminho dirivando o nome de
Bárbaros do promontório Barbarico , de que jà algumas ve-

zes a traz temos feito menção.
Fr. Bernardo allegando a certo Author incógnito

chamado Pedro Alladio , e com elle o P. Mariana , dizem,
que com juíla razaõ fe atribuio a ella gente o nome de Bár-

baros, porque lançando o mar tempeíluofo huma moaf-
truoía Baléa na praya de íeu diílrido , foy defcuberta por
alguns, queappeUidáraõ a mayor parte dçs que habitavaÕ

aquellâ cofta para verem aquelle moiiílro
,
que tinhaõ por

por-

(i) Tlofia- lib. 3. cap. 2. (1) Pozacap. 6- aníiquit. ling,

Ji''fp' (3) Rejefid. lib. 1- (4) Fr. Bernard. Itb. i. eap^ 29.
Fm> Allúd, demorrib. Lufit. Marianalilf* i. cap^ lu
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portentos o qual entre todos foy tido por alguma áeidacje

rnaritima síTentando , qire algum dei les íe lhe facrificaíTe,

:cnsó faUársó ir^uitos
,
que eípontaneamente fe oferece-

rão dos quaes cahio a forte em hum mancebo, e huma
moça virgem em que fe executou o cruento facrificio , fi-

cando os cadáveres na praya , até que o refluxo da maré os

]evou ao pego . caufando alvoroço nos circunftantes
, que

entenderão fora aceito o íacriíicio reiterando-o todos os an-

nos fubfequentes > que lhes durou até alguns depois da vin-

da deChriílo.

Coufa verifímel he , que ifto aíTim fofle ; pois aííir-

ma Floriaõ do Campo defta gente , ferem taõ inhumanos',

que comiaó carne humana , principalmente dos eílrangeiros,

que raatavaõ pelo grande ódio , que lhes tinhaõ; e eílés

me perfuado ferem es que íacrificavaõ aos falfos Deofes

,

que adoravaõ ; engsno com que o demónio os tinha cegos a
elles , e outras naçoens ; porque os da Provincia Taurica
faziaõ ao Ídolo de Saturno fimiíhantes facrifícios 5>e durou
nella efta barbaridade até que Oreftes furtou a eftatua do
Ídolo , a qual íambem em ítslia , e outras partes fe fazia o
mefmo íacriíicio até que Hercules o deíterrou delia, como o
deu a entender Macrobio.

Floriaõ do Campo, e o Padre Mariana eferevem dos
Carthogínefes os mefmos abominaveia facrifícios. E na fa*

grada Eícriptura fe lê dos Judeos fazerem outros íimiIhantes
aos Ídolos Moloch , e Baal, que S. Jeronymo , e outros ex^
pofitoresdeclarsó fer eftatuas do mefmo Saturno. Similhante
iterocidade deíles bárbaros reprimio a gente de Lisboa, ten-
do por defcredito feuo fer vizinhos de gente taó inhumana:
para o que procurarão grangearlhes as vontades communi*
cando-os de tal íorte que os vieraó a fazer mais domeílicos,*

e politicos , como deíles notou Floriaõ do Campo no lugat
citado.

Em fimilhantes cfficios de humanidade fe occupava a

gente
(i) flor. hb- cit. lag. 35. ía^ Q.Cmt. f. 4. Macr^.

in Saturn. (3) YlorJth y cap. 8, Mariam Uh i.cap. 10.
David Ffai. i. é^ 5- ^^g* tib^A- T^Je^hf Bh^^Uap. Ii. S.
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gente de. Lisboa : quarida os Turdulos antigos habitadores
dé feus campos tiveraõ n«)V.is contendas com òs que viviao

nasbrônhaá, e mitos da B^ira fobre os paítos dos g dos:
em quepaírár.íô tanto, avante

, que chegarão ás mãos huns,
é outros, havendoíe taò cruelmeíite neílas refregas, que
^obrigados os bárbaros das muitas perdas , que tiveraõ , aflo-

xàraô de forte \ que de íua livre vontade deixáraó a guerra :

a qual apenas fe tinha pacificado ,• quando os Sarrios vizi-

nhos de Lisboa , ingratos aos benefícios ,
que de ieus mora-'

dores tinhaõ recebido, começarão de novo a perturbar òs
Turdulos, que habitavaõome<mo diítridlo: porque nao
.podendo íuítentarfe dentro de taõ curtos limites , elegèraá
algumas colónias , com que mandarão povoar o fertaó da
Lufitanià : o qual compreliendia algumas terras dos Turlosi
antigos.

Prevenirão os Sarrios eíla jornada com gados , e fa-

mílias, e querendo paílar o Tejo, lhes íahiraô ao encon-
tro os de Santarém , e Lisboa

,
que como mais viftos nos

accidentes da guerra , fiziraó delles pouca conta , enganan-
dofe no defprezo que fizeraõ dos inimigos ( como femprè
-acontece) o que lhe moftrou a experiência nos damnosque
delles receberão ; e ainda que procurarão refazerfe com gen-
te de refrefco foy em vaò , porque os bárbaros, a pezar
4féu

, profeguiraò o caminho paffando o íaudofo Mondego
atépararertina Beirai muita parte da qual pivoa^-aò pelos
annos joc. atites do Nafcimento deChriíto, conforme ao
computo de Fr. Bernardo.

CAPITULO XX.

J)a entrada âros Cartbaginen]es em Hefpanha , e como Hy-
tnilcon dejcobrh a Cofia de Lufttanta , efoy bem

recebido no perto de Lisboa.

Sobremaneira dezejavaô os Carthaginefes introduzirle

Qtti Hefipanha;, attrahidos da fama de íuas riquezas , ce-

^ . lebradas

(i) . StraiJib. ^.SiliHs Uai. l. r: Artfi-de mirab. afcuk»

MãchabJib.ix ca^*^. Jojep. lib, i,de èeL]Judaico.
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leb.rôdas nas divinas, e humanas letras , e rr.uito mais pela

inveja em que fe íibrazavaó de ferem fenhores delias os Ty
rios, e Pheníces^ que habitavaó as ribeiras do Mediterrâ-

neo, Ilha de Cádiz , e outras adjacentes. Tiveraõ eíles al-

gumas guerras : cujo máo fucceílo os obrigou a vslerfe das

armas dos Carrhaginenfes , cjue como apeteciaó metter ç^

pé emHciípanha, prevenirão com tanta brevidade o frau-

dulento foccorro , que deiètro de poucos dias chegarão a Ca«
diz com poderofa armada , de que relultaraõ os íucceíToSt

que largamente conta Floriaó do Campo, tr&zendo podet
baftante com que excluirão os Phenices da província, fi-

cando íenhores dos lugares , quenellas poíluiaõ pelos annoí

410. antes doNafcimento deChrifto, conforrae acompu*
tâçaó de Morples.

Continuarão os Carthaginefes fua tyrannia com d
bom governo do manctbo S; fo , dilatando a com.o dos dous
irmãos Hyríilcon > e Hannon , Generais daquella Republi-
ca. Foy eílt; ítgundo notavelmente curioío em inquirir os
fecretos de Ht ípanha ,' deícobf indo para eíle efFeito a cofta

jnaririma até ocabo deS. Vicente, eparecefidolhe dignas
de adrriraçso ascQUÍPs" que tinha obiervádo , fezdellas r$*»

lac^^ó em Carthfigo : cuja Republica íiípirou a msyores emi-

prezas
,
para as quaeí^ foraô eleitos os dous irmãos, e para

o governo deHeípanhaoterceiro chamado Gifcon ,
que lô-

gò paílou a ella provido de navios , gente , e vitualhas que
eíitregou a Hymilcon ,

para profep^uir o defcobrirrento de»

cabo de S. Vicente em diante , e a Hanon para coftear as ri-

beiras de Africa , que defcobrio fite o íeyo Arábico y de cu-

jas viagens fazem mençaõ Pomponio Mel la , e Plinio.

Reconhecendo Hymilcon os rios, e portos de Lufíta*
nia, chegou com fua frota â terá dos Sarrios , fronteiroí?

deLiiboa: onde mandou deíembar^âr alp.uma gente junt^
ao Cabo de Eípichel , em que havia duas ilhetas , que ( fe*
gundo Floriaõ do Campo ) fe eílendérao até a ponte do meí-
mo Cabo. A cudiraõ logo os bárbaros á praya y e ccfta de

SjgUílS
(I) Vlorian. l. 3» (2) Moral, lih é- in prwcip.
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alguns Efcriptpres , que traUraõ taó mal aos Garthaginefes
por íer eltrangeiròs , aos quaes naturalmente aborreciao

,

que íe tornarão a embarcar com as mâas na cabeça. Daqui
chegarão em deus dias de navegação á ilha Strinia , chama-
da dos Gregos Ophiula

, que vai o mefmo, que de cobras

,

çjefliabitada por cauta de muitas ferpentes, e animaes vene-
oofos, de que eítava chea. Efta devia fer huma das que
Floriaõ a ponta, e de que hoje naô "fextao nenhumas ruinas :

íendo aífim que ambas naõ deviao eílar muy perto : pois (co^
fnodi2 oPadre Mariana ) foraõ -neceílarios dous diasdeaa-
vegaçao para chegar a ellas a armada Carthaginefa , defde
a terra firme em que priraeiío tinha túrgido, e feguindo
defpois fua derrota , entrou nâ barra de Lisboa , e nella fa

lhes offereceo huma torre novamente lavrada
, que fervia de

farol aos barcos do porto
,
para que de noite fe naõ perdef-

feni ; e foy o que apontou Eftrabao em hum lugar
, que por

eítar corrupto , fenaô deixa bem entender , o qual adiante

i:eferii;emos no feguinte capitulo.

Subio a armada ao porto da Cidade ( como dizem os

Authores aUegados ) e nelle acharão os Garthaginefes boa
quantidade de navios , que navegava© por eílas coftas , e
deíertibarcando em terra, ficarão fatisfeitos do modo com que
os Lisbonenfes os receberão , notando nelles o politico go«

verno , e leys prudentes com queeraõ regidos. Informaraó-

fe os Garthaginefes da nevegaçaõ que haviao de proíeguir

,

tomando lingoa da cofta , e das ilhas , portos , rios, e bai-

xos que nella havia com as alturas ,^6 diítancias , e com fu-

ficiente relação de tudo fe partirão defta Gidade % levando

configo pilotos expertos.

Acrefcenta Fr. Bernardo de Britto, que defembarcâ-

rao os Garthagineíes junto as Berlengas , e comraunicandoCe

com os antigos Turdulos habitadores da terra firme, foiíbe-

raõ delles muitas coufas , que defejavaõ : como foraõ feus^

coílumes, e leys, e outras particularidades, que parece

maisverifimel ,
procurariaó entender dos moradores de Lif-

boa; pois notarão nelles, fer gente politica, e bem goí

vernaâa

;

(i) Marmmlibf.i, cap* %x. Tr. Bem* lib.z.cap. $%

(2) Strah.ílb.'^* -

.
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vett^ada ; e naõ de islenhos , e peícadores

, que povoavaõ
a coita maritima

, que io parece lhes podiaõ dar razaô de feu

exercício peícatorio , etienhumâ de couf^s alheyas de lua

protillaò. Cerca do anno ea» que íe fez efte deícobrimento

variaó os Elcriptores citados , o que deve proceder da dif-

ferença ,
que levaô na conta deHes.

Neíta viagtiU que fezj Hymilcon entendo , que aí-

fentou trato , e con?imercio com os moradores deLiiboa,

e que nella deixou feitoria , porque ( como notou Aldre-

te ) fe continuavaõ as dos Carthaginefes de Cadiz atè o rio

Theodoro, que he onoíTo Tejo; onde faziaôefcala para

navegar àsUhas Cafliterides , que eraõ as de Bayona, nas

quaes carregavaõ chumbo i do qual tinhaõ muitas minas.

E ainda que em outras occafioens eftiveraô frotas de Cartha-

go no porto de Lisboa , naó he verifimel
, que aíIentaíTeni

feitorias, fenaõ na primeira viagem : como faziaõ noffos

Portuguezes em feus primeiros defcobrimentos para confir-

mar a amizade das naçoens , e ter eatrada para as viagens

íeguintes, e feu trato leguro.

CAPITULO XXI.

Do nome , e najcimento do rio Tejo , e fuás coufas , até

que banha os muros de Lisboa , e no Occeano
perde o nome.

PEIo que tocamos no capitulo precedente do nome do
rio Tejo , e da primeira viagem

,
que a elle fizeraò os

Carthaginefes: nospareceo couía própria defte lug ir dizer

alguma pequena parte de fuás excellencias \ pois b mhando
efte celebre rio os muros de taõ infigne Cidade , lhe era de-

vida por obrigação efta memoria de fuás grandezas 5 das

quaes tratarão muitos dos Eícriptores de Heípanha.
Ha grande variedade entre os Eícriptores fobre quem

foy o primeiro que poz nome ao rio Tejo : porque de tem-
pos antiquiilimos fâzem todos menção delle com o de Tago

K na
(i) Aldrete Uhh cap, ^J.antiq, Hijp.
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na lingoa Latina- Joaô Goropio diíle íer taõ antigo efté
nome , como a fundação de Lisboa

, porque navegando o
Patriarcha Elifa com 1 harfis íeu ifmaõ ao qual tinha deixa-
do em Andaluzia

,
continuou a viagem em demanda da ter-

ra mais Occidental , onde chegou a hum rio
,
por cuja foz

entrou , agradandoíe tanto da amenidade da terra , que re-

gara , que determinando fazer aflento em fuás ribeiras, lhe
poz o nome de Tago , que atégora lhe ficou , e depois fez
nella a fund-çaõ defta Cidade. E confonne aefta narração
pode o Tej J j darfe » naõ fó da antiguidade do nome, mas
de lhe fer impofto por taõ infigne Patriarcha. Outros qui-

zeraõ que foíle Author do nome Tago , o quinto dos anti-

quijlimos Reys de Hefpanhaaílim chamado , íeguindo ni-

íio a fucceflaõ dos que relata Berofo , e Fr. JoaÕ Af nio feu
inventor ; e accrefcentao os Efcriptores , que o feguem

,

que n?-ó To o rio , mâstoda a provincia de Hcfpanha tomou
delle o nome , chamandofe Taga. Accrefcentaô mais que
efte Príncipe Tago , he o em que falia a divina Efcriptura

noGenefis, chamandolhe filho de Gomer, e fobrinho de
Tubal, ao qual coube parte da povoação das ilhas. E que
o Rèyno de Hefpanha fe deve entender pela cafa de To-
gorma em que fallava o Propheta Ezechiel dizendo, que
delia íè levavaõ a vender às feiras de Tyro os famofos ca-

vallOi Hefpanhoes , e que faltando a linha de Tubal , en-

trou Tago nella , e foy o quinto daquelles Reys : cujo no-
me feinterpstra; Avulfio , que he o mefmo que arranca-

dor. Até aqui os que feguem a Berofo de queduvidaõ os ef-

crupulófos affir manda nao haver tal Rey em Hefpranha , e
porconfeguinte

, q.ue naó o havendo, nac tomou o Tejo
delle o nome.

O noíTo André de Refende tratando do inefmo rio

diz, que houve em Portugal Efcriptor , ^^ affií^mou to-

mar o Tejo efte nome de hum companheiro de Uliffe»^

cha-
^ {\\ Gorcp, In cts citatis lih, 4. WJp. foi 49. (2) Bc'^

roJJih 5". & Fíteri, cap,S, dog. Ltcet/c. Madeira cãp, ^^
êxcei, Hifp^ Tarrap* de Reg. t. de Tag. Genef. cap. 10.

(3) Ezech. cap. 27. (4) Vuente lik 3. cap. iZ. §. 2.

(5) Relend, llh Ar àe Tagt nonúm*
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chamaclo Tago , que vindo na companhia ,

quâfido fundou

Lisboa, cahiu nelle dando-lhe íeu nome : o que podia íer

verifiniel feeílribara enfundamento certo.

Outra opinião eftâ mais valida de homens, doutos

em antiguidades, e fundada em authoridades de Eícripto»

res, dignos de muito credito: a qualhe, que governarido

Afdrubal em Heipanha, o que a Republica de Carthago nel-

lapoíluia, matou injuftamente hum Regulo Heípanhol

,

chamado Tago, de quem fazem menção Polybio , eSilio

Itálico , nos verfos; que começaõ.

Interea reriim AJdruharttradunmr haúena
Occidui qui folis opes , é^^•

E para meter terror aos povos de Hefpanha i porque íe re-

duziíTem a fua obediência trazia o cadáver empaladoimas
hum criado , ©u familiar do mefmo Regulo defunto por
luoftrar a lealdade , e fentimento , que tinha da injufta

morte de íeu fenlior , defpreíando a própria vida , fe aven-

turou a tirala a Afdrubal, e perder a íua entre os riguro-

fos tormentos , que fofreo em quanto ella lhe durou
com grande conílancia , e celebra o meímo Poeta nos
verfos citadoá^ fendo de opinião , que o malogrado Principe

tomara nome do rio dizendo :

AuriferiTagus adfcito cognomine fontis i

Juliano Perez Diácono e Acipreíle de Toledo.quer que feja

ao contrario naquellas palavras : Non procul eft àTogoflu-
mine , Jtc dlão àTago Toleti Rege , quem AJdrubal Pmna*
mm Rexoccldtt , e deite parecer he Fr. Bernardo: poíto

que allegando a Vafeo, e Floriaó affirma fer o Principe Ta-
go , e íeu criado Portuguezes.

Frey Joaõ de la Puente tem para íi , que ao Tejo fe

lhe deu o nome
,
porque corta Hefqanha pelo meyo , como

Kl o rio

(I) Volyhpb. 1' Cl) Sil. ItaL lib. i. (3) "julan. Diac.

(4) Zr. Bem. lib. i. r. 7. Mon, Vaf^ns (T. 11. lloran.lib. 4.

çaj). 20. (5) FuentJíb* 3. ç. %, §. 1.
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o rio Tueda a Inglacerra. E Aldrete convém em que o nòí
me Tago he Grego , e rigniíi:a Capitão , ou Prefidente , e
com o meímo íe intitulava o Magiftrado de Tiíefalia : o
qual parece lhe toca ao Tejo , mais que a outro

, pelas fu»

periores excellencias com que he preferido a todos os de
Hefpanha \ como notou S. ilidoro ) e fundandofe o mefmo
D. Aldrete naqueíle verío de Virgílio.

Dum trepiãant iit hajla Tago per tempus utrumque.

Se perfuade
, que o nome Tago he muy antigo

,
por fazer

o Poeta menção de hum homem aííim chamado , e a meí-
ma coníideraçaò fez Refende acreícentando em trova do
intento

, que mudando outros rios os nomes,difFt rentes ve-
zes , no do Tejo naõ houve nunca mudança entre Gregos

,

nem Latinos.

E poílo que André de Refende teve ta6 acertado
difcurío em todas antiguidades acho o contrario em alguns
Eícriptores : cujas opinioens reíiriremos , naõ fazendo jui*

20 próprio da noíla : mas dando lugar a que cada hum o fa-

ça como lhe parecer.

Ari (loteies no livro de AcUnirabilibus auditu ( fe he
feu o que corre com efte titulo , de que infignes Eícripto-

res duvidarão) deu a eílerio o nome de Theodoro» Et m
Hikeria( diz o Philoíofopho ) Flumen Theadortís voeatum
circa litto^^a multum arenc-e áurea voluit , ut fertur E o
mefmo lhe attribue Feito Avieno, encarecendo a grande foz
com que entra no mar, nos verfos feguintes.

Imménfa tergum latsra diffunãit palus

. Theodorus illic^ NecJlupor ifit tibi %

Quod in feroci^ barbaroque flat loco ^

Cognomen hujus Gr£ci^ accipis [om
Frorepit amnis , &c»

Tinha
(j) Jldr, M.7^. c. 10. origjing, Hifp. (1) S. Iftdor. Uh.

Ji^cap^2i.(l)F:rgiL lib. ^. Ejjeid. (4) Arifiot.de admir.
êudttUf

( 5) lejt. Aon n, éefitua ifq^»-
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Tinha já RufFo Feito ( como notou Aldrete) feito menção
de Guadalquibir, e Guadiana, e pela largura de boca com
que o Theodoro entrava no mar ( como vemos na barra de

Lisboa) e a parte onde fitua fua corrente, collige fer o Tejo.

O Padre Martim dei Rio , feguindo a Arilloteles , tem
para fi ,

que he Grego o nome Theodoro , e que o teve pri-

meiro , que Tago , e o confirma com os veríos allegados ;

e acreícenta FioriaÕ do Campo
,
que os Gregos da com.pa-

iihia de UliíTes lhe puzeraõ efte noir.e : o qua) figniíica 5 da-

diva de Deos, pelo ouro que achavaõ entre fuás areas,quan-

do nelle tomáraõ porto , e fe collige do mefmo Aldrete ,

que ainda o confervava , quando os Carthaginefes faziaô

nelle efcalâ para navegar às Ilhas CaíTiterides»

A caufa, porque o Tejo teve eíle nome, e a origem
delle faacha era S. Ifidoro muy differente dos mais Efcri-

ptores de Hefpânha ; porque fallando o S.Doutor nefte rio

,

diz eftas palavras : Tagum Fluvhim Hjpanlx Carthago nun^

cupavit ex qua ortus p^roeedit. Sufpenderaôfe os juízos de
varoens doutilTimos na intelligencia deitas palavras (comd
ponderarão Aldrete , Nunez » e Refende') e naõ acabao de
cahir na razaõ , que o Sando teve para dlz-^r , que o Tejo
tinha o naícimento erp Carthago, de que tomara o nome;
e fufpeitao mefmo Aldrete, queallude a ametade do no»
me Garthcgo, que figniíica meia na Hngua Púnica > por*
que leva a corrente pelo mtyo de Hefpanha : mas anafeL*
mento naõ heem Carthagena , fenaõ muy lorge delia:. 011
fe haja de entender da nova, fundada por Asdrúbal , ou da
velha , íituada nos povos Ilercacnes , de que fá fez mea-
ção Ptolomeo.

O Doutor Francifco de Piza negando que Tago Ih©
defTe nome coijfirma a opinião de S. Ifidoro dizendo

,
qne

pois eíle rio nsfce na provinda Carthaginefa , he veriíi-
mel que tomaíTe nom^e da mefma Carthago, chamandofe
Tago das duas ultimas íylabas : mas eíla opinião he repro»

Tada
(i) M, dei Rio inlhieft.n. 3^4 (2) Vlor. lii i. rap. 45;.

i (5) Afrete líh.i. cap. ^^.ant-q, Birfp', ('4) S ffuht, Imôct-^

!

tatõ\ (5) Aldret, loc ctt. ReI (f)à UK'^ lMâoz\Mmvin Wjp^
\

wb, Tagtís. (6) D. tiz. lifi. Tc/a, 1. 1. €. 4
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vada dos Efcriptores allegadas , porque a provlacla Car-
thagineía fe eíí^adia íó víí:\x.^ ao Reyao de Toledo, e o Te-
jo aafce na TarraconenCe ( huBa das três, em que Hefpa-
nha íediridia ) nas (erras de M>lina juaco de Tagerete ,

e perto da Cidade de Guenca. Galantemente o diiTe Ga-
inoens fallando de Toledo *. cuja veiga o Tejo banha , e
fertiliza:

Também vem là do Reym de Toledo

Cidade nobre \ e antiga aquém cercania

O Tejo em torno vay Juave i e ledo ,

^ie dasferras de Conca vem manando.

E fallando conforme a geographia antiga nafce efte rio na
província de Celtiberia ; Statim (dizEftrabaõ) Celtiberiã

adãitur ampla regíQ i &> in^qualis^ mayor ejus fars ajpe*-

raefi ^ <^ amnihus alluitur , namper hanc defiuunt Anãs à*
Tagus : como fe diflera \ logo íe íegue a Celtiberia larga

,

c deíigual província , de que a mayor parte he afpera , c

regada de rios , e por ella correm o Guadiana , e Tejo. E
n*outrG lugar : Eí Celtiberis in quatuor pants divifis ,pr£'

ftantijjimi eotum verjus ortum habitant , é^ méridlem Are*

'vaci Carpentams , d?^ tagi fontibus contermini. Que fignifi-

ca , que os Geltiberos etoõ divididos em quatro partes, de
que os mais nobres habitaõ junto a feu nafcimento , e da
parte domeyodia os Arevacos , que partem cqm os Car-

pentanos, e os do nafcimento do Tejo , e a iílo alludio Sa-

bellico ,
quando diífe

,
que o Tejo nafcia na Celtiberia , e

corria pelos Vedlones , e Garpentanos.

CAPl-

(i^ Cam^es^ça^it, 4. ejlmtc. 9. (i) Strab. lib, 3,

(i).' 4'«M Eneid* s, lib. i.
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C A P I TU LO XXIL

Em (fue Je projeguem as coujas do rio TejO , e explicaS

humas falavras de EflrabaOy fali ando de fiia foz
,

e barra ds Lisboa.

REga o Tejo a melhor terra de Caftella , onde recebe

as agoas dos rios, Xarama , Tcrote, Tajuna, Gii^
darrama, Henares , e Alberche : com cutros de menos
conta , e entra em Purtugal por Alcantra ( que muitos que-

rem feja a Norba Cacfarea de Ptolomeo ) vocábulo, que
na lingua Arábiga quer dizer , Ponte ; a qual tomou eftç

nome da famola , que a enrobrece obra antiquiflima dç
tempo dos Romanos, que excede na perfeiçeo de Arcbite-

jftura a todas as de Hefpanha
,
para cuja fabrica ccntribuhtí

raõ alguns povos de Lufitania : como parece das ínfcripções,

^ue nella fe coríeivac. Também erincbrece ao 1 ejo gran-

demente a ponte chamada de Almaràs ,
pelo lugar deite no-

n.e , obra de tempo do Emperador Carlos y. ,

Depois de entrar o Te^o em Portugal íe fazi^riíais

pcderoío com as aguas que recebe dos rios Zqzqxq , Nabam^
-de Alenquer , Torres Novas, Benavente, Csnha, Lavra»
Mugem , e outros de pouco nome , que todos o penáem en-
^trando neHe , e cercando em torno huma penha ; ou ilheta
em que eftá fundado o Caítello de Almourol , cenfervando
as relíquias da Cidade Moro , de que fez menção ÉílrrbíiÕ.;

fe faz ffímofo por encerrar dentro em Íuó^s chryftalina^
agoas o maravilhoío fepukhro da virgem, e martyr Santa
Irene , ou Eiria , fabricado por mãos de Anjos em hum pe*
go á vifta da antiga Scalabis , que deíla gloriofa Santa tp*
mou non- e de Santáirém , e continuando o deleitofo curtóá
vifta de Almeirim , e Salvaterra ennobrecidas com as reaes
cafas de prazer dos Reys de Portugal : cujos campos irnun-
daõ , e fertilizao íuas creíeentes

, perde o fabor das ehrj-
ftalínas

(I) Ptdom, lih. 2. cap.^. Ximen. in lexichcn EeclefM^'
rol. lih % Cépj> ^2. £úiwr^A^ mXhfjcairo. (2) , In^^em*
i./. /. 5. cap, 10. Rejefjd. epiji. ád Moral . \\& .x^^^i
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ít^linas nas íalgadas do m ir
j que com elle le miftur^o por

cima da Vúlà dií Povos , leis legoas de Lisboa, e nove de
fua barra.

Delia» e do mefmo Tejo fallou Eílrabaõ, defcre-
vendo a coíla de Lulitaaia

,
quando diíFe : Deinde promon-

torlum Bavbarium
, ^ eruptiones Tagi ^ in quaf reãi na'

vmm curjuí, Sunt: autem ftadía âece n. Hoc in loco , (l^ma-
ms infufiones ingrimnt

, quarum una ultra (ladla xxx.^^, <?^. .

tendítur ab turn tam diãa, Ea in parte aquantur Iponla-
iCla. Taguí ad oftlum latrtudinem habst ftadia xx. altitudi'

nem vero per magnam , adeò ut a nAVtgiis milia decem ve*

íiantibuí na-otgan facile pojjit. Supermtbus autem inçam'
píi , ctím íejiusfit , da£innundattones dijfuttduntur , ut ad
(ladla C. ô* L fácies extet pelagi > reddaturque plantttes

tota tila navigab lis, In juperion vero tnnundatione injuld

qii£dam circumpleclitur longitHdinis Jladiorum xxx latitu^

dinem autem paulo mtnoris yfertilis ,
é^ vitibus optimis con-

fita A explicaqaó defte lugar de Eítrabaó hiremos vendo
no difcurlo deíle capitulo , e querem dizer as primeiras pa-

lavras i que páíTado o promontório Barbario fe oíFereciao

«s bocas do Tejo
,
que erao de dez eíladios , pelas quaes

entravaô as Náos.
Era eíla medida Romana compoíla deriy. paflos

geométricos , chamados em Latim : gradus . -ou grejfus , e

cada hum tinha finco pés lançando hum diante de outro
,

tudooque as pernas fe podem eftender j eoitodeftes eíla-

dios faziaó huma milha , a qual continha mi! paíTos , e finco

mil pés : medida de que ainda ufaõ os Italianos na diftancia

a que chamaó milha , e nos ufando também delia, lhe da-

mos o mefmo nome , e de quatro fazemos hutna legoa t

que faô trinta e dous eíladios de medida Romana ; e do que
appontou Eílrabaõ fe fegue » que em feu tempo tinha sada v

canal da barra , por onde as náos entravaõ , e fahiao ,' hurti

quarto de legoa , e duzentos e fincoenta paíTos geométricos,

ou mil duzentos e fincoenta pés , advertindo , que cfles eraõ

diíFe-

Kl) Strah,^ loco eh. (2) Bud£us \de AJfe. Nebrixa de

rnenjur. Marmh de poth lei'lbi{S , et menjur. Moral, difcur,

1^, am.HíJp.
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1

flifferentes de outros em que falia Morales citando a Henri-

que Glareano , e a GuiJhermo Philandro.

No tempo prefente tem eíles canaes poUca ou nenhu-

ma dJíFerença na largura , que lhes afíinou Eílrabao : co-

mo vemos no da carreira de Alcacere , e S. Ghà : mss naô
fabemos de qual delles eftava huma torre apartada quarenta

eftadios , porque eítà muy depravado o texto nefte lugar ,

e n*outros que fe leguem ( como ponderou Refende ) e fe

Té nas palavras referidas : nas quaes dá a entender Eftra-

baõ
,
que já tinha feito menqao d? torre , que agora nao

exta, e he certo, que ellaria em algum dos lados da entea-

da da barra , e couía virifimel , que foíTe atalaia cora pha-

rol
, porque os navegantes fe governaílem para tomar a

barra fem perigo de naufrágios.

E pela diítancia dos quarenta eftadios finalados, que
havia de hum dos canaes até a torre que fazem huma le-

goa f e quarto de outra , havemos de ter por certo que nd
efpacio de terra , que ha de Oeiras até Cafcais , ou do Ca-
bo de Eípichel até a Trafaria eftava a torre em que falia

Eftrabaõ , e oytros Geographos modernos , que delle o to*

máraõ. Na interpretação das palavras : Ea in parte aquan*
tur Iponlacia , fe nsõ determinarão os que explicarão a Ef-

trabaõ, pondo-a na verfaõ Latina , como a acharão no tex-

to Grego , e na impreíTaõ feita em Bafilea poz o Interprete

â margem : Loeus corruptus etiam QY£ce\ e receando ef-

tas difficuldades fufpendeo Reíende o juizo na reftituiçao

defta falta , deixando a emmenda para outros engenhos , e
quando elle com o íeu , e tanta erudição , e acerto , fenao
atreveo a fazela , menos lugar fica de nós canfar íobre a
matéria.

Diz mais Eftrabaó , que tem o Tejo de boca vinte
eftadios, e nella taô grande fundo

, que podem f^ci'mente
navegar por elle náos de dez mil de cargí. Efte modo de
fallar do Geographo , me deixou confufo , defejofo de in-

quirir, que género de pezo, ou medida náutica fe: ufava
naquelle tempo ? Pois elle o naõ declara \ e conjeduro fer

cofturac ufado entre os Efcriptores antigos , quando haviaõ
de fallar era pezos , ou medidas , naõ declararem quaos

L eraõ
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,

era6 ,
porque declarando fe fomente o genetoda coufa , é

a quantidade pezada , ou medida , fe ficava entendendo
qual era: fendo iíto mais ordinário no porte dos navios,

que entaó ufavao , de que fe poderão allegar muitos exem.
pios; feja o principal de PHnio : o qual tratando do maí-
tro de huma náo

,
que do Egypto fe tinha levado a Roma

para o obelifco do Vaticano, diz eftas palavras : Ah]es aàynu

ratioms pr£ppu£ vifa ejl m n%vi ^ qu£ ex Mgypto Cais
Vrincipis jujfu obelifcum tn Vãtkano circo flatutum ^ quã''

tuorque truncos lapid'S ejitfdem ad fufimendum eum addu*
xt qua nave nil admrabihus vijtim tnmari certum eft;

CXXM* modíumlevthprojabíirraeifuere. Encarece PH-
nio com eftas palavras a grandeza da nào

,
porque kvaví^

cento e vinte mil modios de lentilhas por carga , de manei-
ra que aííim como as naçoens do Norte arqueaõ os navios

por laftres , as de Levante por arrobas, e as de Hefpanha poc
toneladas, e todas as mais tem medidas, porque f^^bem a
carga que levaó as embarcâçoens de fuás Erovincias,os Ro-
manos ufavaõ de modios.

Qije género de medida efta foíTe ? E a quantidade;;

que levava, íenaõ pôde sffirmar com certeza; porque tan-

tas íaõ as opinioens i quantos os Authores que deita maté-

ria trataô : naqualBudeo excedeo a muitos. Nebrixadif-

fe , que era o c^lemim , e terceira parte de huma amphora»
Fr. Diogo Ximcnez allegando a Plauto tem para fi , fer rae-

dida de coufas áridas y e liquidas , e que continha três ce-

iem ins, em que fe devia de equivocar
,
porque (citando

a Volufio MeíEano ) efcreve o P. Mariana em próprio tra-

tado
, que o quadrantal , a que muitos chamaõ amphora ,

tinha duas urnas, três modios, féis fem ódios , oito con-

gios, quarenta e oito fextarios ^ noventa e feisheminasi
cento e noventa e dous quartarios , e quinhentos e fetenta

e íeis cynthos. A amphora (conforme a Nebrixa ) conti-

nha hum cântaro , ou arroba , e defta medida íe uíava tam-
bém entre os Romanos nas cargas das nãos, como o decla-

rou
(i) ¥lin. lih. lé. eap. 40. (2) Budxtis' de ajfe Vth. j. Nff-

Jn:^. tn HBw. Ximen in lexi EccleJ, Marian^ cap, 16» depmr^
ésr, ^ mejijur.
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fou Lazaro Bayfio com hurna ley promulgada por Quinto
Cláudio, na qual Te mandava, que nenhum Senador , ou
pay de Senador podeíle ter n^vio, que foílc de mais , que
trezentas amphora:^.

Conforme as authoridades alJegadas fe prova , que
com amphoras , c modios arqueuvaô os sntigos a carga áz%

náos, e he lem duvida, o que quiz dizer Eftrabaiõv falJando

dâ barra deita Cidade, que podieò entrar nella nàos de dezi

mil amphoras , ou modios. £ eíle modo de faliar , íem de-

clarar fimilhantes pezos , ou medidas ,
parece ler ordina-

jrio entre os Gregos , porque tratando Atheneo de huma náo
de grandeza notável , que Hieron Rey dos Syracufanog
mandou fabricar pelo grande ArchiteClo Archias Corintho
entre outros muitos encarecimentos , que delia conta ' Fru'

mentum ãiitem negotíatormm mea navi axportahant ad míllía

ítocaginta ^c. o que declarou Budeo, dizendo: frumeníi dí"

9cit non addito nwdium vel medimnum , ego tamen meàimnum
tummtelleoQtffe puto ex mors loquendi Grxcorum COfíJeíiU"

ramfaciens. £ Horácio *uíou do mefmo modo de faliar na-
quelle verfo.

Militafrumenti tua trherit área centum.

Por maneira , que naõ declarou Atheneo , fe eraâ amphoras;
fe modios os feílerrta mil , que levava de carga aquella náo \

nem também Horácio, os cem mil que fe tinhaõ trilhado
emhumá eira, que hecoufa clara ferem modios, ou am-
phoras <le trigo. De que fe fegue

, que o intento de Eílrabaõ
foy dizer, que podiaõ entrar pela barra de Lisboa náos de
dez mil modios , ou amphoras , e iíto bafta para noffo inten-

to , e lugar fica aos doutos de declararem o lugar mais exa*
âamente , porque nos naó nos atrevemos fazer ponto íixo

«m coufa taõ incerta.

Diz mais EílrabaS
, que nos campos fuperioresfe

«ftende a maré por duas partes , de tal forte
,
que pareceo o

pego de 150. efladios, ficando toda a planide navegável;
Li o que

( I ) tazar . Bayfitis de re mvaís, ( ^) At hen . Ib. j. ^
13) Budaus loco citato. (4^ Uorat. lik i. Saiyr.
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o que explica Refende fendo de opinião

»
que-ifto ie entendi

de Villafranca, até Benavente; e a experiência moítra;
que as duas entradas da maré fao , a do cabo de Alfirmar

,

e Biquetorto
, que íe juntaó por cima de Noíía Senhora da

Efperança. E a Ilha de trinta eíladios de comprido , e pou-
co menos de largo fera , a que fica entre eítes dous braços,
ou os campos de Benavente , que o Tejo cobre com as cheaSj

que em tempos antigos ppdia fer terra mais alta , e onde
houveffe as vinhas quefmala Eftrabaô, de que agora nao
ha memoria: mais que ferem aquelles campos alagadiços,
e em que a natureza le moílra pródiga com abundância de
trigo, milho, cevada, legumes, meloens , melancias t e
outras íementes que nelles fe colhem em grande copia,

^charaõfe entre fuás arèas os grãos de finiííimo ouro de que
ElRey Dom Diniz de Portugal mandou fazer hum íceptrõ ^

que fervio aos niais Reys íeus fucceUores , como teflificaõ

os noíTos Authores»

Fora. coufâ prolixa querer citar os qu^celebrao eftas

arêas de ouro, muitos dos quaes aí^antepoem as do Padlolo,

Hermo , Ganges , Pado, Hydafpes, e Arimafpo , abun?
dantes defte preciofo metal. E jà em feu tempo fe queixava
Refende de que aprohibiçaó dasleysnos fazia carecer do
que o Tejo criava, porque niovendore as aréas , naõ fe

íireaíTem os campos, que elle fertilizava: mâs no tempo
prefente moítra a experiência , quam innutil he a obfcrvaçaó
deílâS leys

,
porque as innundaçoens deíle rio tem areado

campos fertiliíTimos de tudo o neceílario para a vida huma-
na : fendo o damno irrepnravel , ainda que nas vajlas fe

gaílaô todos os annos grande íomma de cruzados*

Em feu tempo attribuhia Gafpar Barreiros efta falta

â natureza, difculpando ao Tejo, pois fazendonos carecer

da riqueza , que fe achava nelle, foyoccafiaô de fe faze-

rem patentes outras mayores, abrindo porta á nofTos defco-

brimentos, econquiftas ^ com que Iheméttemos porella
25 pedras preciofas , drogas , aromas , e outras riquezas ii>.

extimaveis> que ao potío deíla Gi4ade conduzena noffas

Nàos
(O Rejend. Ith 2. tit. deTago. Dfr. Jmad^f Arruei

iialdeglor. hufit.
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Nàoç n^fçldas na AÍia , Africa , e Ameiica \ de muitas das

quaes naõ tiveráó noticia os philofopiíos aaturaes , ç hilla"

riadores , que a antiguidade celebra. E continua Gaípar
Barreiros huma fingular declamação , e queixa de noflos

naturaes muy digna de ler lida de todos por eloquente, por-

que nas partes da Rhetorica moftra elle feu vivo engenho
j,

e grande erudição.

Do theíouro deftas areasie íizeraô riquiffimos, maia
que outros , os lugares vefinhos do Tejo, como e«careceo

Eítrabaõ dizendo : Viana Tago c^terorum opulenttjjima

funtoppída» Eem outro lugar declarou , que elles lugares

eraó trinta , e fe continuavaõ do noílo promontório até o
Tejo: terra fertihlTiraa de fiudos,.íg3dos , ouro, prata^

e coufás fimilhantes : Gentes ighur ( diz elle ) circit.er »cxx.^

traãmn inter Artabres , e^ Tagum inhahítant ; cum fer*
tiliffima ft regia y

&* fruãuum , ^ pecoris ^ ^ auri , ^
argenti i 'multorumque fimilium. Occultou-nos o tempo , e
cançpuiTe a natureza de nos mí^nifeftar as minas de prata ^

e ouro , que fe achava Ifts campos, e lugares do deílrido
de Lisboa , e áreas do Tejo , que faõ os em que falia Eítra-

baõ, e naõ ha muitos annos , que íe achiViP entre as da
Trafaria , e cabeça íeca alguns graôs de confidcraçao^ .eot^

mo teftífíca Damião de Góes.
Por eftas riquezas, e outra? fimMhantes que ósm^

tigos obfer>faraõ defte rio, chegou a dizer delle Pomponio
Mella, que naõ fò criava áreas, de ouro , mas também pç?
idras preciofas: Et Tagi ofllum amnis aurnni^ gemmafqith
generantis : a que fe pode accreícentar o que temos efcripto
dd pedra Ceraunia , ou Carbunclo ; e por eftas , e outras
excellencias , que elles obfervaraò de noíTa Lufitania diíTe-

raõ deíla
, que era terra bemaventurada : Regia itaque (di?5

Eítrabaõ) de quaferme eji falicitate pr^sfiat. Efeeíterio
foy taõ celebrsdo por fuás áreas ' naó o he menos por ba*
nhar os muros da noíTa infigne Cidsde de Lisboa, fazendo-
lhe o mais capaz porto de todos os de Europa , e íem muita

encare*
(t ) Cajpar^ Barreiros in Chorograph:ca. (2) JVriJ.

Jfè. cit, (3) Damião de Coes àefitu Olyfiponenp.

(4) M'(lialib^l,cap,u
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cncarecimeuto podamos dizer quaíi do mundo todo, como
muitos tâm pata il.

CAPITULO XXIII.

X)a guerra que os Sarrior fizeraô aos Celtas , que 'jtm^,

tando je eom Turdetanos os deftruiraõ de todo
,

fi^ândú fenhores das fronteiras de Lis*

b&a*

POr ferem os Sarrios taõ vezinhos de Lisboa , recontare-

mos aqui a batalha, em que todos perecerão ás mãos de
Turdetanos , e Celtas , com os quaes confinavaò , dando
com eiia fim a fuas couías. Erâõ eàes bárbaros naturalmen-

te inquietos pela ferocidade , pobreza , ou curta terra em
que viviaõ ; caufas porque queriaô aproveitarfe das alhe-

yas \ fem mais pretexto , que a commpdidade própria , e

com efte fim invadirão as dos Celtas : nas quaes fizeraõ tan*

tos eftragos , e hoítilidades
,
quOTiaó podendo elles repri-

fnilJas, fe confederarão com os Turdetanos vezinhos , em
cuja companhia commetteraõ as terras dos bárbaros > os

quaes logo acudirão a defenderfe.

Efpantofa ( dizem alguns Authores ) que foy efta

batalha ,
por ferem os Turdetanos experimentados nas cou*

Éas da guerra do tempo ,
que haviaó militado com Caftha-

ginefes em Andaluzia , porque tinhaõ aprendido delles o
ufo das efpadas , adagas, efcudos, lanças, e cavallos en-

freados com que fe avantajavaõ aos pobres bárbaros i os

quaes fomente ufavaõ na guerta de arcos mal aparelhados ,

troncos de arvores, e alguns poucos cavallos em oíToj fer-

Vitidoih^s de atrti ar parte dos corpos as pelles cabrunas com
q«e fe cobrlao. Chegados ás mãos eíteve por muito tempo
«eutral o fucceíFo da batalha , nao declinando mais a huma

,

que a outra pafte , miniítrando o furor armas aos bárbaros

:

porque fe aproveitavaó dasnaturaes: como eraõ unhas-, e

•dentes; que taó perto os fez chegar a raiva de Jfe quererem

•vingar do^^nimigós , os quaes matáraò nellêstaõ fem pieda-

/
: ' ^ V, de,

(r) Itloria. lib, 3. cap» 3 j, Fr, Berujibi *: ^^-
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áe» qtie fazendo^hes perder o campo , fícárao neUe amayor
parte mortos , com lamentável eít^ago , porque no alcance

perecerão todos , ficando aquella indómita naçaõ de todo*

acabada* e as terras en) que viviaõ em poder de Turdetanos^

e Celtas»

FloriaS do Campo ( que na rekçaõ deita batalha dif-

fere da que leva Fr. Bernardo ) conta que os vencedores

fundarão muitas povoaçoens nas terras , que ganhársô no-

meando pelas priricipaes a Mitembriga , Cetobriga , Miro^
biiga I Lacobriga y e por de menos conta Carrakcos. Sara»

da , Bretoleio > e Cepiana. E parece que fem nenhum fun*

damento trata Florisõ do Campo de fimilhantes lugares

,

porque n?ó fe acha feito men<jaõ delles em nenhum Geo-
grapho antigo » nem era nofíos Authores tendo mais razaS
deofaber, conforme aquillo de V^àhxoiStúquifqmfí^
tus dflígentifflíms efL Author: como fe diíTer^ que-cada htjm
he diligentillimo Author das coufas de íua província. E em
todo o diftriâa da teria^. que. corre doc^bo de Efpichel atè
além de Alcochete,por ambas as ribeiras dos rios de Li^sboa^

e Setuval , naô hcuve nunca taes povorçoens : porque Ce»
tobriga ( de que lómenfe extao as ruínas , com o nome cor-

rupto de Troya defroRte da miefn a vil la ) r)lo íe incluía na
comarca dos Sarrios: como também Sarracia , ou Salaciíir-,

(jue era Alcaçere do Sal , nem Mirobriga
,
que he Santia-

go de Cacem , e Lacobriga Lagos : as quses fiçavaõ dentro
dos limites dos mefm.os Turdetanos^Dos mais lugares» que
traz Fiorisõ , n^ó há Eícriptor

, que delles fizeffe memo-
ria , «em fe acha ál^um defronte de Lisboa com raílro de
antiguidade mais de è'ouna , se qual com ncme de Equabo-
na põem o Emperador Antonino no itinerário por primeiro
de hum dos caminhos militares

,
que defía Cidade fahiao

para a de Merida.
Em os mefmos Authores feacha outra jornada, que

Turdetanos, e Celtas fizerso pelo fertao da Lufit^nia , pá-*

ta a qual le previnro grande copia de ambas as naçoens ; e
havendo de paílar o Tejo, fensõ determinarão ao fazer,

(1) Joach Vadia in Melm. (2) ^efenl B-a^ é^ Fah
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íemdar patteaos moradores de Lisboa, em cujos campos
liaviaó dealojaríe, para o qui lhes mandarão pedir Jicén^

ça por embayxâdores , oíFerecendoIhes reféns, porque ef;

tíveffem fegurosde naõ fazerem oílilidade alguma em fuás
terras. Agradecidos os Lisbonenfes defte comedimento

, e
e boa cortezia , lembrandofe que todos traziao huma mef-
ma defcendencia : naõ fó lhes concederão o que pediaó ^
mas ainda offereceraô embárcaçoens , em que paflaraõ'

,

o rio, e bagagens fe lhes faltaílem para profeguir a
jornada \ de que infere Floriaô , que ou os Lisbonenfes o
fizeraõ pelos defpedir depreffa de íeu diítrido , temendo al-

gumas revoltas : ou porque fendo muy humanos , e beni-
gnos lhes fizeraõ eííe beneficio i fem mais penfamento

,

queíerboa obra a que eraõ inclinados. Eifto tenho eu por
fiíais certo. PaffaraÕ eílâs naqoens o Tejo com gados , e fa-

mílias , e continuando jornadas ,
pararão no rio Lima , on-

de tiveraõ as íedi^oens ,
que Plínio , Eftrabaõ , e Lúcio

Floro relatarão , de que procedeu.ficar o rio com nome de
eíquecimento.

CAPITULO XXIV.

De como Hamilcar Barclno Governador de Cartago ca*

fou eni Lisboa com huma fenhora principal , de quem
teve por filho as grande Hanmbal : e dos Jos»

corrôs que elle levou de Lisboa , para as

guerras de Ualja, e dos que lhe

deu o Regulo Viriato.

SUccedeo no governo deHefpanha Hamilcar Barcino,

que com difignios indiíFerentes , procurou inclinar aos

jiaturaes da província na devaçaó da Republica Carthaginefa,

e poàe ( como aítuto que era ) grangearlhes as vontades de

forte , que com reciproca amizade íe correfpondiaõ, fendo

ambas as naçoens muy uniformes \ e obfervando nos Hef-

panhoes fer gente fuperíliciofa do culto, e veneração dos

Jdolos , vifitou o% templos de mais fama , oíFerecendo nelles

requifr
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requiffimos dons para augmento dos ornctos , e fabricas ; e
porque o de Minerva

,
queUlilles tinha fundado nefta Ci-

dade } era dos nriais celebres , de toda a província , a titulo

de o vifitar, veyo Hamilcar a Lisboa : onde aílentou de no*

vo pazes com os moradores , capiuilandoa^ em nome de fua

Republica , com tal conformidade^ que naõ íómente fez o
negocio publico , mas também o particular : porque tendo
noticia de huma illuítre donzella , cuja ferraofura , fangue,
dote , e boas partes, a faziaõ dos melhores cafamentos , que
iMuadade havia , a procurou , e veyo alcançar por mulher,

fendo ^líendefpôlorio applaudido pçlos Lisbonénfes com jo-

gos, e feitas publicas, e muito mais pelo nobiliíTimo Car*

thaginés vendo,que íua efpoía em poucos dias concebera dei-;

Je ; com que efperava ver propagado o faogue Barcino illuf-

triilima familia de Carthago.

Por eíte tempo lhe ordenou aquella Republica condu-
ziííe hum numeroío exercito contra os Romanos ,

pe^o que
lhe foy forçado partir de Lisboa, para o mar de Levante e
levar fua efpoía Himilcc , á qual na viagem íobrevieraô as

dores do parto , e arribando a huma pequena ilha chamada
Triquadra pario nella o grande Hannibal ; hum dos mais
infignes Capitaens , que a antiguidade celebra , eque foy
terror do povo Romano , efioreceo aos duzentos quarenta

e cinco annos, antes do Nafcimento de Chriílo , conforme
a melhor conta^, e pela de Fr. Bernardo de Britto referimos
efte cafamento de Hamilcar , e nafcimento de Hannibal , e
poílo que delle refulta grande gloria a eíla infigne Cidade,
tem ella tantas das portas a dentro próprias fuás por inteiro,,

que naõ neceífita de outrssalheyas, e demeyaç, quando
lhe naõ pertenceíTe efta de haver gerado nella taõ famofo
Capitão^ efer filho de mulher Lisbonenfe. Traz Fr. Ber-

nardo para corroborar efte intento o teítemunho de Laimun*
do , e as feguintes trovas do Infante D. Pedro , que pela an-

tiguidade delias copiamos aqui

;

(i) tr. Bem, lih 2. cap, i y.
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Perque tu fojle acolheita

Daquelle Grego fejudo ,

Tam matreiro ,

Ate fez toda bem feita

Ncjle logo taõ Jabudo
A nefte oiteiro :

A de/pois dè muitos fegref
Sergueo de tua femente

A dePa terra y

O Annibal Carthagres ,

Qtie os Româos , cí?** /^^ gente
. Armou guerra»

Mas eftes documentos nâô faõ tao authenticos , como o que
fe coliigem dos Eícriptores, que trataô da pátria de Han-
nibal : os quaes concoidaõ todos , em que foy efte vale-

roío Capitão mais Hefpanhol, que Carthaginés ; po^ quej

foy^ nafcido , creado , e doutrinado em Hefparha ; e aind#
que todos fallaô com eíla generalidade , nenhum aponta cP

lugar próprio donde fuan^ãy era natural , nem emqueel-
Iq foy gerado , e he certo que fe os Authores Cartelhanos ^

e os mais ( fegundo faõ amigos ds grangear gloria a fuas^

pátrias ) achàraõ algumas conj> duras para o affirmar > e
apropriara íl , naõ deixarão de o efcrever : qumdo em mui-
tos lugares attribuiraõ á fua naçaõ o que tocova à noíla Por»

tttgue2;â; de que podemos prezumir fer coufa muy veriíi*

jXíQÍ o que Fr. Bernardo efcreve : pois também Lisboa fica

dentro de Hefpnnha , e por efta caufa devemos muito á'

memoria de noffoAuthor : e Manoel Corrêa de Montene-
grafai também a Hannibal Lufitàno.

Corriad ia os aimos duzentos e de!^, antes do Nafcr
mefito deChrifto Noflo Senhor , e ainda os Carthaginefes

naoeraõíenhores de lugar algum da Lufitania ,
porque o

valor

(f) Florian, lih, 4. cap. 4. Garib- Hb. y, cap- ií. Luc.

ffor. tíb i.cap^á' Damião de Góes in dijcript. Htjp.
(i) Msuteneg Uflo. Reg.Hifp, ii) Moral mprlná^

fioíhL .
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calor dos naturaes lhes difficultava a conquiíla (corno apon»

touAldrete) contra Reíende, que fundado em alguns lu-

gares deTitoLivio, pertende moftrari que HaHnibal fu-

bjugou efta província a íeu império *. o que (.coi.forme a
meu juizo ) íe naÕ deve entender neíle hiítoriador litter ai

»

e precizamenre , fenao pelas coiifederaçoens , que os Lufi-

tanos tinhaó feito com íeu pay , .e eftando íirmei nellas , de«

raõ a Hannibal (occorro para paflar a Itália contra os Ro-
mano?.. Annelavao eftes por introduziríe em Hefpanha fe-

quiofos das riquezas f qucos Carthaginefes deila tiravaõ ,

e emulando o domínio > quenella tiiihaô dilatado, p^ra o
que concluindo as guerras que traziaõ em Sicilia machina»
raô traças , com que poder disfarçar o penfaraento \ eftas

viraõ logradas na occaílaõ que íe lhes ofíereceo mais oppor*
tuna do que podir 6 defejar , e foy huma embaixada

, que
Marceíhefes $ e Saguntinos lhes enviarão fobre fe confede-

rarem huiis , e o Jtros. Aceitou o Senado Romano de boa
vontade o trato da liga fazendoo notório a Asdrúbal , que
com cargo fupremo governava em Hefpanha as armas de
Carthago , capitulandofe entre ambos Senados, alguns con-
certos em que deífimuladamente confentio Asdrúbal por
acommodarfe ao tempo, guardando para outro mais favo-

rável a execução de feus intentos : os quaes Hannibal poz
por obra na deíhuiçaõ de Sagunto > dando principio á fe-

gunda guerra Púnica.

Por noíla conta corria deícrever as partes peíToaj

defte g'*andc Capitão , e fua vida , pelo muito que tem de
nuíío naturd 1 mas defta obrigação nos defempenhou dan-
te maô muitos feculos antes o Príncipe dos hiítoriadores Ro-
ma nos Tito Lívio-, eaílim nos naõ fica maivlug^r, que
dizer, que com ellas , e feu eftremado valor f >y dos maig
jlíuftres, que a fama celebra , e a todos fe prefira fecomo
ás foube alcançar , foubera gozar das iníignes vidtorias, que
houve contra os Romanos» e naõ das íbbejis delicas

,

queeffiminarao léu galhardo exercito. E para conduzir o
M 2 mais

(i) Aldretelib, 2. c» 1. ant. Hijp, Rejend. lih.antiq. Lu-
fit, {tl\ Folyh. I. Ltic. Vlor. /. 21.

( j^ Plut, in vica Han, Vo-^

lyh. libs 2, tit. Liv* lib, ii, & decad. ihb. i .
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mais numérofo, que fe pudeíle ajuntar, hia nefle tempci
foJicitando focorros das Cidades confederadas , e para ti-

rar de Hefpanha a gente mais luzida, veyo peíToalmente
a eJla, e paíTando a Lufitania eíleve em Lisboa vifitando

feus parentes àos quaes íoube haver em Alentejo hum Ne-
gulo chamado Viriato ( naò he o famofo., queíloreceo oi-

tenta annos depois) de cujo valor fe podia iSar qualquer em-p
prefa

,
por importante que foíle , pelo que procuraíle graa^l

gearlhe a vontade , para valerfe delle nâquella guerra.

Soube Hannibal dií por com tanta prudência eíle ne-

gocio, que alcançou do Lufitano A^iriato o que pretendia,

prometendolhe levantar a mais gente que pudefíe , e paf-

far peíToalmente a Itália com ella em feu favor : o que em
eíFeito executou, E contando Silio Itálico as naçoens , que
defta província paíTárao em focorro de Hannibal , nomea
os do noílo promontório Olifiponenfe Raquelle verfo :

Jamque Ebiijus ?heni/fa movet , movet Artabrus arma,

Euíandoo Poetada figura Synedoche , tomando a
parte pelo todo , havemos de ter por certo ^ que a gente
de Lisboa e feu diftrií9:o fe achou neíte íocorro , e que
feria em mais copia

,
que a de outras nâçoens i pois deviao

efta correfpondenck a Hannibal pelo parentefco
,
que poc

via da may tinha contrahido : e affim os Lisbonenfes , ca-

suo os mais Lufitanos foraõ muita parte, para que elle al«

cançafle as memoráveis viílorias do Lago Trafímento , e
Canuas ; onde capitaneados por Viriato , e Balaro fizerao

os fmalados feitos , que o mefmo Silio Itálico , e Tito Li-

vio efcrevem , e o noíTo Refende refere.

Differente íucceflb tinhaõ por efte tempo as coufas

dos Garthaginefes em Hefpanha i onde o valerofo Scipifiõ

Africano havia alcançado delles as grandes viâoriss i que
0s mefmos E feri ptores recontâô: as quaes obrigarão a rc»

tirsríe Hafdriibal com todo feu exercito à Lufitania,dandofe

fomente por íeguro nos lugares maritimos ,
que há da cof*

ta

(i) SU. ItaL /. j. (z) SiL Itah L ig-. Titjuivjih eitáPh^

Stejend. iik 3, -
.
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ta do Algarve até Li&boa ; na qual acháraõ fempre os Car-,

thâgineks bonn agalalho, -

C A P 1 TU LO XXV.

Dí como os Romanos fe fizerao fenhores de Bejpanha com
ex puiíaõ cios Cãnhaginefes , e continuarão gover-,

'fio-delJaateavwdadeCataõt e memorias Juas
achadas em Lishoa^

SEguia neíle tempo a corrente de fuás viítorias Publio
Cprnelio Scipiaô

, que meço na idade fe avéntejava
aos mais antigos t e experiaientados Capitaens dâ Republi-
ca Romana em valor militar , e profpera fortuna na guer-
ra , com a qual tinha reduzido a miíera Carthago a uítima
precipício, expulíando naô fomente feus Capitaens de Hef-
panha , mas extinguindo feu nome de toda ella, de tal for-

te , que fò appelidava o Romano: a cujo Senado a fugei-

tou , Tazendaa província ^ que foy á primeira que tevê
cm terra firme , eftando antes provido o governo delia com
dignidade corifular , des que Scipiaô o mayor foy a ella en-

viado por Coníul contra Hannibal , -ainda que depois. a ad-
miniítrou como FrnconfuL .; it ,

Durou eíia dignidade vinte e três annòs , até que o
de quinhentos cincoenta efete* da fundação de Rom;i nos
Conluiados de Cornelio Cethego , e Q^ Minueto Ruffd^
foy Hefpanha dividida em duas províncias preterias^ cu

,proconíulpres. Deitas fe chamava huma citerior , e outra
ulterior , confiderandofe o fitio de Héípanha a refpeiío de

j
Rotna , comprebendendofe n? primeira dos Pyrinneosaté
çiReytiD de Toledo,! e na ulterior Andaluzia, Eftremadu-
*• / ^ " -' '

. . ^ . :
:;

. : ra ^

(2) PauL Orof, lib. 4- c- 18. ±$ic.Tlor. lih. 2. cap. 17-.

7it,ljv.}ih, i.& 1. Moral. lih. 7. cap. J. & Hh. 8. cap- 25.
Martan. IJb- 2^ cap, 25. Fa[xus cap, 8, llèrian. lih. i, eap.^,
Qmhaihh. 3. cap. 2, Marm.Sicul. lik 2. nV.i. EpiScefÇe-^
rupLliK i. Gafpúr.Barr, in Chrogr.. VUn.h ^.c^i^ÈlcUa
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xa , e Ltífitania. Aponta Moralei , que depois fe alargou

mais eíta dtvifao , chamanda.feCiterior,tudo o quenao era

Bstica, ou Lufitaaia. Durou efte modo de goverao pouco
tempo

,
porque decretando o Senado

j,
que o^ Conluies for-

teaílem os de Itália, e Heípanha coube efta a M. Porcio

Cataa, que foy chamado o Cenforino , e vindo a governa-
lâfoirâolâftimofas ás deíTolaçoçns, que fez em Cidades

,

quéârraròu, e gente qae mandou matar, temendo que
dando volta a Roma fe ievanfaflem.

. Pâílou defpois Gatão da província Giterior ánoíTa
Vlterior , e naõ íe determina Refende nacaufa, que podia
ter para vir a Portugal , e com bom, fundamento porque
çonfta de Morales»que a primeira guerra, queos Portugue*
ae$ tiveraôcom osRomanos foy íendo Pretor Publio Corne-
lio Scipiaô chamado Nafica filho de Gneo , que matarão em
Hefpaaha , e primo do Africano pelos annos cento noventa
e dous annos do Nafçimento de Chriíto. Só Fr. Bernardo de
Brilto achou em Laimundo a cauía deíla vinda , que foy
por atrahir os Lufitanos a fua facção com capa de hypocre-

fia, vifitandoosmais celebres templos de Portugal : como
foy o do Deos Êadovellico , ou Cupido junto a Villaviçofa,

e o de Minerva em Lisboa : como fe colligí de duas pedras

que fe achàraó nella com dedicaçoens fuás , e outra junto a

Cintra.
^

E qualquer quètoffa a caufa defla vinda Iqueeume
naõ atrevo a 9ffirniar')'tem Refende por fem duvida, que
Catão eftevenaLufltania , e das pedras íecollige , queem
Lisboa : porque lô affim naõ fora , n^õ houvera motivo para

que os moradores delia o lifongeaííem com femelhantes

dedicaçoens, ou temendo fua indignação, ou por beneficio

que delle houvedem recebido. Huma , e outra coufa fe

podia conjeílurar da pedra qu^ eílava nos paços do Càftello

defta ("idade * de que Refende , e Fr. Bernardo fazem
menção com eftas letras

:

M. POR.

í2) M<iraí. in dijcrlpt. Hifp:^ Pb. y, eap, 4*JuL FronL

likucaps.i. c») Rejmi*jl'l. MoraUlib' j.càp.iuFr.
Bem» lib» r. cap* 23.

^
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M. P O R T I V S. M. F. M. N. CATO.

As quaes querem dizer : Marco Forcio Cataõ filho de Mar-
co , e neto de Marco V e íeas roíraTias defte Conful tive-

raõmais provsvél íundpmèntr» ,' rí:õ hia fora decaitiiíThó

dizeríe, que viefa a Líjboa ( fierecer alguns dons a Deofà
Minerva ,' o que le argue deeilarem as letras em noihína-

tivoj

Outra pedra defte Conful traz Fr. Bernardo noíugai^

citado , di2lendo , que no anno de mil quinhentos oitenta e

nove » quando os Inglezes viertõ a Liiboa, fazieíidofe íld

Caftello huns terraplenos para cíleitar a aitelharia , foy
achada huma pelira quebrada , gaftada em palrtes': cujas le-

tras alguns eítudantes curioíos lhe Kioítraraõ em Coimbra >

ci eraô as íeguintes : /

M/PÓ^ft^^^Ò/Síl;^^ C. ::::,

OBi SIN€. El: y. ;:;:íOS
:;::;: M. V tf^^Vt ^í N. •: : :;

:

Os antiquários podem lei" efta pedra , como Ihe^ dittat feii

bom •juizo , e fe o noíTo vai em femelhantes matérias , íu-

prindo as letras
, qtieHie fâltaô, nos parece gfie fáráefte

íentide. -Os moradores Je Lisboa fizera6' elVa dedic^ç^ô a
Marco Porcio Cataõ fiíhcr de Marco, por ília íiiTguíar m?'gni-^

ficencia para com élles- Bem podemos con jedlurar defta inf*

cripçaõ, que procurou Cfctaõ obrigar os vezinhos defta Ci-
dade com alguns berréftcios p^ra os ter sffedlosnadevcçírS
da Republica^ Romana ; em cujo sgradecín^ento elíes íhè
levantarão algtima èftatua , a, qtie devia fervir de bafls eÔár
ped a arriba referida,

D outra fazem menç36 ftefende , e Fr. Bernardo : a
qual foy achada no campo de Cintra com a parte fupeíiot
quebrada , Ifendofe nella fomente as feguintes letras

OB. sinG^ Lr m ..... ...
Cun
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Cuja fiaifícaçao he : A Marco Porcip Cátaò filho de Marco
por fua ímguUr, E conforme ao que da pedra fe pôde conje-
élufarerâ também dedicaç;íõ feita ao mefmo Cataô por al-

gum- beneficio , quenolíos Lisbonenfes delle tiveffem rece-

bido , e naõ me aparto muito de cuidar , que lhe poriaCI^

eftáno templo do Sol, e Lua fundado na fralda da Serra de
Cintra, cotiip deixamos eícrita atraz. £ de ípmelhantes
dedicaçoens fepode cplligir o agradecido atiimb de noílos

naturaes , que o mefmo Cataó lhes loube gratificar, quando
defpois fazia fuás partes no Senado Romano ^ criminando
a traição i que o fraudulento Gaiba uíou cora eHes , como
adiante veremos.

CAPITULO XXVI.

Como a gente de Lisboa , ê feu dejlrião , tomou à Jua
conta a vingança da morte de Cejaròn Capitão L«-

fitano % formando exercito j com que-n)auhou na
V9lta do Algarve, Prdvàje efiareyn helk os

povos Cuneos.

PArtido Catão delta Cidade, e província lhe fuccede-

raó no governo de Lufitania alguns Pretores com os

quaes naô faltarão guerras aos naturaes ; acabadas com fuc-

ceílos indifi^erentes. Adverfo foy para elles a morte do Ga*

pitaõ CeíarÒn , a que" tinhaõ entregue o governo das ar*

mas, o qual acabou com muitos, peleijando valerofamen-

te contra o Pretor Lúcio Mumio y que alcançou delles huma
vidoria naõ efperada , pela imprudência de Cefarón. Bem
cuidou o Romano , que morto elle, e faltando taõ princi-

pal cabeça fe rer^deria , e pacificaria a província , atalhando

tumultos , e levantamentos de guerra ''- mas a gente de Lis-

boa ( fazendo credito particular de que era commum de to-

dos ) fentio taõ notavelmente aquella rota, que determi-

nou foldar a quebra ^ que delia íe feguia a toda a naçaó Por-

tugueza,toroandoà lua conta á vingança
\
para o que come-

çarão a fazer levas^ de Toldados bilonhos , os quaes tripula-

rão com os Velhos , que haviaõ efcapado das guorjcas paíTa-

da$«
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dis. defejando acertar em feito de tanta importância, e

dar a entender aos Romanos o brio , e valor , que fe coníer-

va nos peitos dos moradores de tao infígne Cidade.

E para que ella fó alcançaíTe a gloria , que toda a pro-

víncia tinha perdido com a imprudência de Cefaron forma-

rão hum taõ poderofo exercito
,
que baftaffe a íe afrontar

como dos contrarios,fahindo elleito para General delle Can-

.cheno natural da meíma Cidade, e dos principaes delia: cu-

jo esforço, e grande difciplina militar, eraõ merecedores

de que fe íiafle delle o bom fucceíTo daquella empreza,encor*

rendo outras partes em íua peíloa,dignas de ocupar aquelle,

e mais lugares. E como acertados principios em parte íegu-

raõ dos incertos íins, que á guerra traz confígOi conferi-

rão entre fi a difpofiqaõ da que haviaò de fazer aos Roma-
nos , e aflentaraõ que marchalTe o exercito na volta do Rey-
no do Algarve \ onde fe íizeffe crueliffima guerra naõ fó a
e\\zs , mas também a feus confederados , e que juntando de
caminho a mais gente, que Canchçno pudeffe , a dividifl©

em dous eíquadroens , fe foflem capazes de fazer corpo de
exercito , com que a hum mefmo tempo inveftiffem os dos
contrários.

Chegou o Lufitano á coíla marítima do Algarve g

donde paíTou aos povos Cuneos ^ que Pineda , Morales , e
outros Efcriptores lituaõ nas commarcas de Niebla , e todo
feu Condado, E porque efta conquiíla foy feita pqr gente
de Lisboa ; cujo exercito conduzia o General Concheno, que
também era Lisbonenfe ; nos pareceo couía dependente da
rélaça6 que levamos-^averiguar a parte , em que o promon-
tório Cuneo , e feus campos , povos , e Cidade Cuniftorgi

eílavaãfituados, para convencer o engano de Morales, e
dos mais que affirmaô eílarem no Condado de Niebla , con-
tra os que os Geographos antigos efcreveraõ.

Primeiramente os Authores allegados com o P. Ma-
riana , André de Poza ^ Fr. Bernardo , e outros , feguindo
a Appiano Alexandrino dizem

, quenoflos Lisboneníes pu-
zeraõ cerco a huma Cidade chamada Cuniílorgi ; a qual
eílava nos povos Cuneos , e citando todos a EÔrabsó , e
Plinio , concordaõ em que eíles povos eílavaõ no Condado

N de
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dtí Niebla , e (}ue tinhaõ tomada nome do promontório af-

íim cíiamado ,
que eftava na parte dePonente do mar Oc-

ceano de HeípanFía, que corre do eítreito até abocca de
Guadiana : o que he erro manifefto, porque nenhum Geo-
grapho fitua a Cidade Cuniftorgi naqutíHa coita , nem os põ*
Vos Cuneos eftavaô nôlla , íenaõ dentro da Lufitani^.

Pompoíiia Mel'a natural daquella coíla j e aquém
( conforme a Moraíes fedeve o primeiro lugar nas coufas
de Hefpanha) defcrevándo a que corre do eftreito atè o rio

Guadiana , naô frtua nella mais , que dous pequenos luga-

les que eraô Olitingi , e OÍTonoba, e fallando na noíTai

de Lufitania a divide em três promontórios principaes, di*

2endo
,
que o mais próximo ao meímo Guadiana íe chama*

Ta campo Cuneo ,
porque entrando pela terra, fe alargava

em forma de'conhâ , e que logo fefeguia o promontório
Sacro , e depois delle o Magno, e que no Cuneo os luga-

res de mab nome eraõ Myrtilis , Bolfa, Offonob^.77/m Si*

hm (di^ Mel la } aker ufqite adfinemprovinei^ infieBitur

èi^}n^Ué' parva opptia Úhmgi , Offmoha coiUingunt , a^

'Làfààn ^a tranr Anam , qii^ maré Àtlanticmn fpetíat ,
pri*

tnum ingentt Impetu in altitm ahtjt , demàe reftjlit ^ ^Je
píagtf eftatn qúàm Botica adãucii. Otia pròmhiet is inje'-

ffíet recept9 mari in tria promontorta difpergitur Andèpro'

tchniimi qma latafede procurvens paulatm fe acfua latera^

fafltgtát . Cuneuf ager dlcititr^ fequens,Sacrum 'Vocaiury

MagnumquríduHenm eft^ InCmeoJtmt Myrtíth^ Baljai

OJfenoha^ &c.
Primeiro, que Pomponio Mella, fallou Eftrabaa do

campo, e promontório Cuneo» depois detratar do Sacro

dardo a mefma caufa de haver tomado tal nome , e acerei»

centa » que Artemidoro o compara a hum navto-pela for-

ma » que tinha quando íe lançava no mar , e que tòm efta

figura fa^ia três piquenas ilhas , huma das quaes era a mo-
tfodeefporaò denavio , e as outrss, a modo de orelhas J

Cmtjgmm hm ( di^ elle ) agrwn Ctineum Lathn vocitant »

Sffhena ,
'^ã

eft Cuneum volentes ftgwfieãre. là aurem pro*

mmtormm in maré procumbens Artemdorús navigio ^equl-

parai*
" (I) Mella lik 3, cap* i. (2) Sír^. lik 5.
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pa^ãt : fic emm etnn in locumfrojéchís eliqukur \ qMd htic

^gur^e três extguas ajjmnmat injuias t è quibm una nava/tí

w/far rofiri , alteras tn niodum aurmniy ^c,
E ainda que Eftrabaó ( como Morsies notou nas p^

lavras, que logo fe leguem ) parece confundir os dous ca'

bosCuneo, e Sacro , tratando delles , coíi.o ie fora hum
fòy das palavras referidas confta , qne o campo, e pro-

tiiontorio Cuneo eítavao na Lufitania ( como difl^ Mella )

e naõ alem da foz de Guadiana , e com os fiaaes qiie delia

•dà Eítrcibaõ , fe confirma baftantemente noíla opuiiaô , e
íe convence a contraria , porque efte cabo Cuiieo entrava

pelo mar , com huma ponta taõ eftreita , que deo occafiaq

a Artemidoro para o comparar cora efporaô de navio , mas
a ijontinua bateria, que o mar foy nelle fazendo corroet^

egaftou amayorparte, ficando huma antiquiífima torre t

que havia na ponta em oito braças de fundo ; e dàs três

lihas piquetas era que falia Eílrabaõ extâo ainda Os fra-

gmentos , íendo áreas efteriles , os qnie antes eraõ cam-
pos abundantes, os quaes ficavaõ pela terra dentro do ca-

bo alargandofe a módò cabeça de^únhQ'45ehe tradicçaõ díJs

•naturaes, ferem fertilifiimos de vinhas,, « arvores fruélife-

«^as com algumas fontes <Ie boa agoá t que ainda permane-
^ tem n^quellas arêas , e de que -fazem fazem fuasraguadas
^^s emb>rcí^çoens , que entraó no port<) da Cidade de Fa-
io. Chamale hoje eítecabode Santa Maria , eas tresIJhas
conjuntas a elle fe diftinguem comK>s eanaesde quatro bar-

ras, que vao ter ao porto da irieíma Cidade, mas já taô
^^aftadas do quebrar das ondas do Ocçeano , etempeftades
'^-do Inverno

,
que pouco ihes falta -parV de todo fé conTunai-

rem.
Plínio defcrevendoía-coíba ^a liufitania de Ponente

pára Levante , põem na mefma parte o promontório Cuneo
còm eftas palavras: ^Bromont^rmm SOcrum , é^ altef^um
Cuneus. Só Polybio mais antigo , que os referidos íe enga-
nou com arelaçaõ que teve defles campos , e cabo Guneo 1

porque cm feu tempo naõ tinhaô ainda os Romanos C quan-
tomaisosGregos) tanta -noticia das coufas de fíefpanha.

ii) flin, lih, 4. ç , 2*, (i) f í7/j5, líh» 10. . ^^
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V^Y elle tratando do eíiado, em que P. Cornelio SciplaÔ (á
que defpois chamarão Africano ) achou as couías dos Car-
thaginefesi quando «ntrou neíla província, eacreícenta:

In Èí/paniam vt venit , dum omnes explorat ^ de reiuf

hoftmncunclos [cjcitamr , copias Cartbaginlnftum trifarlam

ejfe dmjas comperit. Magonem è tribus ductbus vnum , vU
tra HerciUis columnas agere in Contjs ( hoc nomen eft populo

qiiiàaM\tnveniebat. E naó faltou Author, que explicou eftíiís

palavras de Polybio , como fe os Cuneos eftiveraõ dentro do
eílreito , na5 fabemos com que fundamento

, porque efcre-

vendo Polybio em Roma uíando da palavra , ultra , ou fe-

ja propofiçaõ , ou adverbio íe collige querer dizer , que ef-

tavao os Cuneos além das columnas de Hercules.; Abrahaõ
Ortelio achando em Feito Avieno, que o rio Guadina cor-

ria pelos Cynetas naquelles verfos:

Ánna amnis illic per Cynetas efluit..

K^ulcatque glebam , &c.

^Teve para íi , que o promontório Guneo fe chamava Cjh

neticOj fittiando-o junto do Sacro i e cafo , que pelas ri-

beiras do Guadiana habitaíTem povos fimilhantes j nema
promontório tomou delles o nome , nem ha Author antiga

que o diga , e Ptolomeu naõ fez.delle mençaõ em fua Geo»

graphta^ c .

GA PI T U L O XXVIL

Da parte em
.
que ejiava a Cidade Cuniflorgi , e câmo os

Lisbonenfes a cercarão^ e ganharão por força de armas
dejirutndo-a de todo^

i A Veriguada a parte cm que eftavaõ os p<!)vos Cuneos^

f\ refta moftrar fe eftava entre elles a Cidade Cuniflor-

gi , da qual efcreve Appiano ,
que foy conquiílada, e ga-

nhada

(i) luudovic^on.mHiJpnC.Z.C^) Ahrah. Ortehinta*

inla. (3) feji. Avieth deJHú^^riis. (4) Appian^ Akpc, debet-^



eg'anâ(zas de hishca. loi
hhada por noíTos Liibonenfes; ciája averiguação fera diffi-

cultofa , fupoílo que Pomponio Mella põem no promoii'

tório Cuneo íómente a Myrtilis , Baiía , e Oflonoba , que
a primeira he Mertola \ a fegunda Tavira ^ e a terceira foy
cabeça do Birpado em tempo de Romanos , e Godos, cel^,

_bre por feu Bifpo Ittacio acérrimo defenfor da Fé Catholi-

ca » e grande perfeguidor do hereje PrifcilianoL^e íeus fe-

quazes. Delia ha íomente as ruinas com finaes evidentes

de grandeza em squedudos, pórticos , arcos , columnas
de mármores , e jaípes de diferentes cores em hum lugar

chamado Eftoy duas legoas de Faro : no qual fe tem acha-

do muitas moedas de prata 3 e cobre dos Emperadores Ro-
maaos , e infcripçoens de feu tempo em columnas , cippoy,'

e aras , algumas das quaes traz Refende
,
que fe vem hoje

nos muroÁ da Cidade de Faro.

E achandome eu algumas vezes neíle lugar de Ef-

toy, confiderando que os Efcriptores dizem dos campos,'
e promontotio Cuaeo , me paffou pela imaginaqaõ, fe a Ci-
dade Cuniftorgi fituada nelles , havia tomado o nome dos
,niefmos povos , e fe o lugar Eftoy era corrupto de Cunif-
torgi , e que gaftando-lhe o tempo as primeiras letras , Ihje

ficara o que hoje tinha : mas logo íe me oíFereceo que fa*

tisfazer a huma objecção , que fe me pôde pôr , a qual he,'

Como chamandofe primeiro Cuniftorgi , depois Offonoba'

»

Exuboda em lempo do Mouro Rafis ( o qual lhe dá cfte no-
.me, quando trata da divifaõ dos Bifpados de Hefpanha } e
agora Eftoy, conferva a corrupção do primeiro nome , e
naô dos dous intermédios ? E reípondo , que naõ he ifta

coufa nova, pois fe achao alguns exemplos nas hiftoiias >

em que lemos, terem muitos lugares hoje na lingua Latina
o nome que tiveraõ muitos feculos antes. Seja hum delles

Lisboa , cujo nome Latino he Uíyftfo , e foy o que tinha
antes que Jolio Cefar lhe deíTe o de Felicitas Jtília i Scala-

bis primeiro que Julnim Jr^cfiàium , e Sanflarem he o no-
. me Latino , que conferva , e que tem efta celebre Villa ,

oSinda hoje , e Évora o de Eboraantigo,naõ ufando de hihe*
heroínas Júlia. E em Caftella .Sevilha ^ e AJealâ de Hena*
les tem oa lingua Latina os nomes Hifpalis, eCoirpíu*

.

'

tsícq
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,

tum que^rimeiro tinhao, e fe puderaõ trazer mil liaras 3a
ex>2mp!o$ , que fe diixió por nao cauzarem prolixidade.

Difto íefegQi, que ha oiuito fuadameato para di-

"Sôrmos
,
que a Cidade Cuniílorgi coiquiílida pela gente

'de Lisboa , eftava fundada onde vemos ao prezente o Jugar

de Elloi , porque conferva parte de leu nome corrupto, e
eílá defronte do raefmo Cabo Cuneo , ao pé de huma ferra

que formava a cabeça de cunha, cuja forma elle tinha no
tempo que Eftrabaó , MeUa , e PJinio efcreveraõ , e os
campos Cuneos , fe continu ivaõ da Cidade de Faro até Craf-

to Marim : onde o cabo fe rematava na foz do Guadiana

»

que lhe faz porto. E no Condado de NibU naõ permanecem
raílros, nem ruinas dos edifícios antigos de Cuniítorgi , e
he coufa verifimel , que fe nelle eftivera fituada , fe oppo-
riaõ os moradores com os mais confederados , e Romanos
a impedir aos Lisbonenfes a paíTajem do rio Guadiana

, que
por fer muy caudelofo , largo , e fundo por aquella parte

,

onâopodiaô vadear, nem vencer acorrence, fenaó com
muitas embarcaçoens : pondofe em manifeito perigo de fe-

rem desbaratados em cafo que as tiveflem , quanto mats
que a celeridade com que caminharão, chegarão a por cer«

CO a Cuniftorgi , e a tenderão, na6 dava lugar a fimilhantes

dilaçoens. Cada hum pôde íeguir a opinião, que melhor
lhe parecer , que a minha he de quem vio , e confiderou com
cuidado, e diligencia o que aqui íe efcreve.

Seguindo pois a relação de Morales , e Fr. Bernar-

do nos lugares citados : chegou Concheno com o exercito

Luíitano aos povos Cuneos , aos quaes fez cruel guerra

,

poreftarem confederados com os Romanos , e vendo que
Cuniftorgi Cidade grande , e poderofa fituada em fua com-
marca tinha dentro algumas bandeiras Romanas de prcfidio,

Ihfe pu^eraô os noíTos apertado cerco. Defendiaofe os de den-

tro vaíerofamente refiftindoos aflaltos, que os cercadores

lhe davaó : o que vendo o General Lufitano efttmulado com
generoíòs brios

,
prôvinia a gente para hum combate» em

que quiz aventurar as forças do exercito , parecendolhe

^menoicabo de fua opinião
,
que duraíTe tanto a refiftencia

dos cercados , chegoufe a ora fignalada , e quando o vafe-

rofo

I
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rofo Capitão vio a gente tao animada , aguardando o final

deaccommetter, lhes fallou deita maneira •*

„ Chegado he o dia \ amigos , ^ companheiros ) que
„ os Deoles immortaes nos tinhaõ reíervado para dar felice

j, principio às grandes vidlorias que havemos de alcançar

!• dos Romanos noílos inimigos em vingança do fangue Lu^

j, íitano , que derramarão na infelice batalha em que foraõ

ff vencidos tantos dos noílos, pela imprudência do Capitão

}9 Cefaròn , e naó pelo valor dos contrários. A todos nos tor

,) ca parte daquella perda pelos parentes » amigos , e nata-

,, raes
,
que cora elle perecerão. O credito do nome Luíi-

ty tano » ardor de voíTos intrépido» eoraçoens , e defejos da

„ vingança ( qtie JaÕ os pretextçs priucipaes de todas at

„ guerras ) nos incitarão a emprender eíla ; na qual have-

>, mos de recobrar a opinião antiga » porque entendaõ os íni-

9) migos, quehuma inconfideraçao foy cauia de alcançarem
„avi(ítoria dellesnaõ efperada. Naõ cuideis . que os Ro-
j> manos tem vencido tantas Nações comeiforço> e valen-

)) tia , mas com a prudência dos Capitães , e obediência dos

n íoldados : vede fobre que eftriba a arte militar com a qual

)) tem ganhado o grande nome, que na guerra peleija mais,

» que o animo > brio, e forças nafuraes j porque eftas íe

>> vencem com outrâs fuperiores, e a fama faz parecer aqueí-

9) le mayor , que a mefma verdí^de. E pois os Romanos nof-

9f fos inimigos ( \enio gente de ignóbil 9 e obfcuro prhci'
i> pio ) afpiraraõ a dominar as Naçoens que tem logeitado

>> cóm refohiçoens galhardas , nafcidas da gloria de Uw i;o-

»»mei nos que por nafcimento , scçoens ptoprías 9 e de
») noílbs paíTado.ç \ dos quaesherdamss o animo infuperavel ,

Si que nos inc ta ) nos podemos promettcr mayores felicida-

), des. Que emprezas naô intentaremos ? Que batalhas naô
), venceremos ? Qiie viítorias , e triumphos naõ alcançare-

r, mosdenoflos inimigos ? Por ventura naõ provarão oeor-
9) te denoíTos ferros ? e a invencível força de noffos braçoíi»

9> quando em Itália militámos contra elles no exercito vi-

jjâoriofo denoíTo natural o grande Hannibal debaixo das

9, bandeiras dos Capitães Balaro , e Viri^ito ? Nem vós o
„ iguoraes , nem elles o poderio negar. E iílo balia para

>^ obfer-
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,

^obfervardes
,
que os homens faó governados pelo arbítrio

y , da fortuna , e naò pelo contrario , e que as vidorias confi-

3, item em accidentes -^ nem prevenidos do diícurío , nem
„antevifl:os no juizo humano , e fe os Deoles permittirem

,

„ que alcancemos efta primeira , pouco faremos em confe*

„ guir as outras. A* viíla eftamos da Cidade Cuniítorgi con-

,, federada com noíTos inimigos , e fe l como de vos ejpero
)

,, a fogeitamos, e vencemos, naõ fó tornamos parte da vin.

,,gança quedezejamos, mas nos defpojos delia podem ia-

9, tisfâzer os ambiciofos fua cobiça. E fe entre nós ha algum

^, ( 6? que naõprezumo) a que o temor tenha acobardado

„ degenerando de feu illuftre íangue > baile efta lembrança

,

„ para fe Iherevellirem novos alentos eftimulado da honra,

„ que pode adquirir em taõ celebre conquiíla , na qual hey
„ de fer o primeiro no aecorametter , e ultimo na fama , que
„ fe alcançar

, porque íe naõ diga
, que fomos defcendentes

„ dos Gregos : aos quaes fe eftranhava muito porem fomen-

„ te nos tropheos
,
que levantavaõ por algum grande ven-

,, cimento , os nomes dos Capitães ; attribuindo toda a glo-

,, ria que fe comprava com íangue dosfòldados , aos quaes

y) tinhaõ menos parte nella.

Naó deu lugar o valerofiflimo Lufitano a que os folda-

dos lhe reípondeíTem , porque fazendo final d-^" acometer

,

foyo primeiro que enviílio as muralhas, e à 114 imitação

íizerao todos o meimo , fobindo a ellas apezar do animo , e

esforço com que os de dentro fe defendiaõ , que logo cede»

déraõ ao valor dos noíTos , pelos quaes foraô entrados , e

vencidos , e a Cidade rendida , e dada a facco sos foldados :

que executarão nella todo o género de liberdade
,
que

a guerra traz configo , deixando-a feita hum theatro de mi-

ferias. Sinalados deviaõ fer os feitos, que noíTos Lisbonon-

fes fizeraó neíta conquiíla : os quaes nos occultou a antigui-

dade , e faltada Efcriptores com outros muitos
,
que fe

poderão efcrever nos annaes da fama.

CAPI*

(
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CAPITULO XXVIIL

De como o General Ganchem em profecuçao da vtãormfaj'
fada marchou com o exercito ate o eflreito de Gfhralcar^

e dhidindo-o em duas partes , hímia pajjott a Afrir
ca , e outra poz cerco a Cidade chamada Oci»

le com mdojuceíjo.

PAreceu ao General Cancheno , que com taô felice prin-

cipio lha havisó de fucceder proíperamente todas as

empreías que intentaíle , e marchando com o exercito vi-

^Soriofo na volta de Andaluzia , laqueou , e deílivio todos

os lugares por oade paíTavâjíem haver quem lhe refiíliffe»

nem formaíTe campo para o oftender , e fazendo todos 0$

damnos, e hoílilidcdes
, que podia, chegou com o exer-

cito ao eílreito de Gibraltar : onde Cancheno confultou com
©s principaes delle , o modo com que haviaõ de profeguir

ia guerra , e lugares , que haviaó de cõmetter. Os mais pru-

dentes votársõ com melhor acordo , íendo de parecer.

Que voltaíTem para Luíltania aproveitandofe dos
deípojos , e riquezas , que tinhao ganhadas : nso fe pon-
do em contigencia de que a fortuna lhes foííe contraria

»

-trccandofe em infelices fins tão proíperos princípios
,
por-

que com as laílimofasaíTolaqoens, que tínhaõ feito de lu-

g^res , vidas, e fazendas de feus contrários , e confederados
^hâviaõ fati&feíto fua vingança , a temorizando os de íortei

«que naó oufavaõ a offendelos , com que jaílamente podiao
acclamarfe domadores dos Romanos j centra os quaes po-
-diao reiterar as vidlorias

, gozando agora dos deípojos dei-

ta na Lufitania entre os naturaes
, que epplaudiripó o ven-

t2Í<t»ento com tropheos vituperiofos para os inimigos , e glo-

ilofiíTimos para eíles, e feus defcendentes.
Contra concelho taõ acertado prevaleceu o impru-

dente daquelles
, que julgandofe invenciveis reduzirão íi

Cancheno a feguir leu parecer : o qual era em fubftancia :

^ue o exercito fe dividiffe em duas paites , das qu^es paí-

O íando
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fando o eílreito faria em Africa novas conquiftas , para que
os moradores delia reconheceílem dominio ao nome Luíita-

no. E a outra continuando as começadas empreías, inten-

taria contra os Romanos , c confederados mayores coufas ,

que era defcredito contentarfe com ter ganhado huma Ci-

dade dentro de íua Província , podendo com a fama render
outras nas alheas , que era certo fe lhe entregariaó, por
Haõ experimentar as violências , eftragos, e ruinas com que
viraô padecer os de Cuniftorgi. E que naó profeguir a guer-

ra era dar armas aos inimigos, e lugar para reforçarem etii

quanto gozando das dtlicias da pátria , fe efquecíaõ os lol-

dados da diíciplina militar ^ e íe faziaõ inhabiles para os

cafos futuros. Q|.iefe os de voto contrario queriaõ dar vol-

ta a Lufitania , ellesfós íedifpunhaõ a profeguir a guer-

ra , e darlhes a entender que naõ neceíTitavaÕ de íua com-
panhia

,
porque mais p<^leij:Wjõ poucos refolutos, e galhar-

dos ,
que muitos confufos» e indeterminados.

Antepuzeraô os de bando contrario a opinião a fuás

próprias com modidades
, querendo mais arriícarfe como

briofos , que íeguarfe como confiderados ( acçaõ natural de
ânimos Portuguezes ! ) e dividindofe o exercito era duaií

partes , deixaremos huma delias, fabricando embarcaçoens
com que paííar o eílrelto ,' em quanto a outra raarchando

pela terra dentro , chegou a por cerco á Cidade, que Ap-
piano chama Ocile, cuidando rendela com primeiro aOal-

to : mas íicâraô defenganados com a dura reíiflencia , que
acharão nos moradores, que eílavaõ providos de todo o ne-

ceffario, e com foldados taõ difcipUnídos na milícia , que
deíefperando os noílos de confeguir eíFeito de importância

,

pornaõgaftaro tempo inutilmente , deixando baftante nu-

mero na continuação do cerco , fe partirão muitos pelos lu-

gares clrcunviíinhos , a fazer prefas de gado para provimen-

to do arraiai, com tanta defordem , como fe nad houve^

ia quem lhes pudeffe pedir conta deita confiança.

Chegou ao Pretor Lúcio Mumio a nova dos roubos;,

cdamnosqueòs noffos iizerao, e querendo obvialosconi

a celeridade poílivel, antes que foílem mayores, partio em
fiía cfemanda com nove díU homens de pe j e quinhentos

cavai*
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cãvallos i e daquelies eraõ os quctro niii Hefpanhcescoiife-

derados dos Romanos , e outros , que colhidos a loldo mi-

Jitavaô em fuás bandeiras por tomarem vingança dos dam-
nos , que de noíYa gente tinhaó recebido. Alargou Mumio
as jornadas por colher os nollos defcuidados, e deiapercebi-

dosi em que íenao enganou , porque topou com eiles em-
pachados com o gado , e movei com que cair.mhavaõ para

o arrayal km pcntamento de encontro limilhante.

Ordenou lego o Pretor à cavallaria Romana que detí--

refle a nofla gente em hum paíTo eílreito, em quanto chega-

va o refto da fua ; que vendo os noíTo> embaraçados , deíi-

goaes em numero , e fortaleza de lítio os cometerão com
grande ventajem , íendo forçoío aos Lufitanos ceder ao
poder contrario o valor paflado 1 ficando a mayor parte

mortos, e outros preíos, que ferviraõ de guias para.fe

defcobrirem os mais efpalhados pelos campos pagando com
a vida taó defordenada , e imprudente ambição : a qual foy
parte de que Mumio degolafle em poucos dias perto de

quinze mil Lufiranos ; eos que efcapàraõ de fuás mãos
chegarão taó atemorizados ao exercico , que eílava no cer--

co de Ocile , que fem mais concelho , nem confideraçaõ o
Jevantâraõ. caminhando na volta de Luíitania , tratando

fomente de í Ivar as vidas j jufto caftigo de íui imprudên-

cia, edefacordo! E foy de tanta confideraçio eíla rota

para as coulas dos Romanos , que reputanJofe cite por hum
grande feito , tornando Lúcio Mumio a Roma lhe foy
concedido o triumpho , e eíta foy a caufa porque diíTe

Eurropio que peleijára bem em Heípanha % conforme a o,jÍ:

niaõ de Refende.

O2 CAPI-

^ (1) Eutrop. h 4. Refend, lih 5»
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CAPITULO XXIX.

De como os Lishonenfes ,
que pajfàraõ a Africai Je retk

ràvaÔ a HefpanhUy e da ynortatidade y
que nelles fe^

o Conful Licínio Luculío , ^ da famoja bata*^

lha, em que ficou vencido o tretor Sérvio

Sulpicio Galba.

NA6 teve melhor fucceffo o exercito dos Luíitanos, e
Lisbonenfes

, que tinhaò paíTado a Africa
,
porque

neUa íè houveraõ com a mefma defordero , com que até

entaõ fe tinhaõ governado , nao confeguindo feito algum de
confideraçaõ, mais de roubar , e faquear o que fe lhes oíFe-

recia. Fr. Bernardo de Britto acrefcenta , que puzeraõ cerco

áCld.^de de Tanger , a qual fe lhe entregou a partido ^ e
enfadados com a efterelidade , e penúria da Provinda deraõ
voltaa Hefpanha , contentandofe com o que até entaõ ti-

nhfíô ganhado : mas foy com a contraria fortuna, que os

perfeguia , porque ignorando o eftado dascoufas, defem-
'barcáraõ taô perto donde o Conful L. Licínio Lucullo aloja-

Ta íeu exercito , que tendo elle noticia da vinda dos noíTos »

enviftio a muitos I que Icm forma de milícia caminhavao
na volta da Lufitania , e os degolou facilmente, e enten*

dendo dos prificneiros a pafl:^ jem dos outroí; , aguardando-os

com alguns efquadroens , affirma Appiano , que nos primei-

ros encontros paffou á efpada a mil e quinhentos dos noíTo5

:

os mais fe retirarão a hum lugar eminente , deffenfavel pcx
fitio , e íubida diilicultofa , entendendo que nelle fe podibó

deffender de todo o exercito do Couful : o qual fabendo o
poíloquc osnoíTos occupavaò ; veyo cercallos com o reflo

Ge fua gente , e confiderando fua fortaleza , julgando-o por
inexpugnável , determinou ganhallo, ainda ^ue fofle com
porfiado cerco : pois naô podia por combate. Plantoufe o

flfrajal amparado de dobrad^^s trincheiras de faxina , ,e bâr-

íocom que perderão 05 noíTos as efperanças de foccorrp , e
defenfa ^ e parecendo a Luculío

,
que confrangidos da ne-

ceSdade
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ceílidade fe renderiaó logo , querendo antes experimentat

o$ favores de fua clemência , que o apeito das mizerias >

que )a começavaó a padecer. O admirou a conftancia com
que deíenganaraõ tal difcurío , porque tolerando incommo*
didades do filio , injurias dos elementos , e efeitos dana*
tureza, n^ô cediaô de lua opinião , confervando-a entre as

adverfidades , que cada dia experimentavaô , defprezando
os honrados partidos , que o Confus lhes offerecia.

Vendofe em fim confumidos da própria firmeza , a
quizeraõ converter em honroía defefperaç: õ , refolvendofe

a fahir do aperto em queeftavaõ por entre as armas inimi-

gas, querendo ante« morrer como yalerofos , que padecet

com obílinados \ e aproveitandoíè do defcuido dos Roma-
nos, invadirão feus eíquadroens , e rompendo-os efcapa-

raô muitos, ficando outros mortos , e c?ptivos. Celebrou
o GonfuI efta ,que ttíve por grande vidoria , intitulando»

fe domador dos Lufitanoscom a adulação defeus foldados :

aois quaes naõ quiz dtixar ^, que defcançaflem^quelle linver-

no , centrando pèla^Lufits-niia deílruio nelía tudo por onde
paííava , colhendo íeas ínoradote^ dèfciíidados do intetripe^

Uivo aceommettimentch, e carregado dos deípojos da pro?
vincta íe tornou para a ;de AndakiZia , deixando os Portu-

guezes anhelando por .tomar viçsgança dos damnos recebi-

doi. NeUes na^o podettjos delscar de cuJp?r ttoííos mturaes
pois a temeridade^ e pouco governo, enatí srrnps inimigas

osacâbaraô, ecorifaíairgõ. Vicio herdado dí^quelle tempo
até o prefente em que as experiências dos nfíales , que psde-
.cem , naõ tem remediado eílá' altiva naturezn, Ê porque a
gente que fe -achou nefta guenrafoy de Lisboa , íu& cí m-
fnarca , e lugares circiim vizinhos, hiremosf proíeguindo co-

!

'uno que efcrevem os Authrres aljegadoí?»

Os irreparáveis dámnos,qiie os rtoffos tinhaô recebi*
do do Coníul Lucullo fentiraõ mais . por íer em ten po qtie
-nao podiaõ remediallos^ e quando lhes psreceo accomrroda-
-A>para lograr oaniH^o , que- tinhaô de vingaríe, arrrara^
*-Wguns efquadroens ; os quaes entrarão por terras de atnígof»

''^.'X:ofefôderádb% s3oV Rbmatiès ,. aíTôTandè,' e abra^^áfída
• fpjaflto ftellâ^ íe lb«s offerecia com tioíenciás ^ morres, e
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incêndios*, os quaes logo pracu/ou atalliar Sérvio 5ulpicía
GiJba

,
que com cargo de Pretor governava a província uU

terior pelos annos 149. anres do Niícimeato deCíiriíto-, e
entendendo , que coiíielíe os noíTos deícuidadjs , fez cami-
nhar feui íbldados toda ha'na noite, e tendo ao romper da
fnanhaa viíla dos Luíitanos acliou

, que eftavao mais pre*
venidos do que íuípeitava

,
porque os máos lucceílos paíla*

dOs com tanto damno íeu , os tintiaó feito excarmentados.
Naõ quiz Galba dilatar a batalha temendo dobrar as

forças a noíla gente , que aguardava o combate da Romana;
Epofto quenelle fe peleijou valerofamente , melhorou o
partido do exercito contrario com a floxidaõ dos noíTos , que
ídeíordenadamente foraõ por elle vencidos. E querendo o
Pretor gozar inteiramente da vidoria» mandou aosfeus%
que feguiíTem o alcance : no qual fe lhes trocou a íorte

,

porque trabalhados com a jornada da noite , ecanfaço da
èatalha , derao lugar a que os noílos fe foubeííem apro-

veitar da occafiaoi voltando fobre elles com forças taó

avantejadas ,* que encarece Paulo Oroíio a ^^lortandade,

que os Luíitanos^ fizeraó nos contrários dizmJo, que de
todo íeu exercito apenas efcaparaó alguns poucos a vnhade
cavallo em companhia do Pretor, o quil fenaódava por

feguro dentro dos muros da cidade, a que Appiano chama
Carmena , e Fr, Bernardo, feguindo a Morales , íufpeita.

íer Carmona jiKito a Sevilha. E ainda que alguns diminui-

rão a quantidade dos mortos na batalha , Euttopio , e Lúcio
Floro a multipliçaõ.

PáíTou logo o Pretor de Carmena aos povos Cuneos
com exercito foímado de vinte mil infantes , parte dos

quaes era dos que com elle le lavirso , 'e os amigos , e con-

federados do povo Romano convocados para lo (ocorrerem

nefta guerra , e invernando nos alojamentos de Cuoiftorgi

,

e feus povos gaft^u o tempo em difciplinar os Toldados bi-

fonhos, e fazer provifao da bagagens , vitualhas , e man-

timentos , e tudo o mais neceíTario para campear na entra-

da

(i) Moral. lib. eap. 4}. (i) Paul Oro/tur lib* 4. cap.

^i. (5) App. lib. citat. Fr, Bem. Itk^ a. cap» 30. Eutt9p.

l ib* 4. cap. 2. Liic, Flor. l. 48.
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da da primavera. Deícuidados eítavaô os noílos com a vi*

dória pafladaiem fazerem levas de infantaria, nem alifta*

rem gente , com que leoppuzdlem aos difignios do Pretor:

o qual julgando íer já tempo accommodado para os exe-

cutar, íahio dos alojamentos com o exercito , pondo a fer*

ro, e fogo as terras do Algarve, e campo de Ourique habita»

do pelos Turdetanos : íendo mais cruel a guerra que ma-
chinava aos nCÍÍos em feu coração farguirolento

, que a

que publicaraeute llies fôzia. E vendofe elles cõm.ettidos

do grande poder do exercito de Galba , e em tempo, que
o defcuido lhes naó tinha dado lugar a fazer a prevenção

neceílaria para lhe refiftir acccmmodandoíe ao aperto da
tempo , lhe enyiáraõ embayxadores de paz , pedindclhe

perdão de hav^r quebrantado , a que com Acilio tinhaõ fei?

to, cujos concertos queriaõ revalidar na fornlaj que lhe

parecefle» , ,^i,iu

CAPITULO XXX.

Da tvatçm qtie Gália commetteo cmtra os Lnfitnnos, ma'*,

tando^os aleivojafyiente , de qiiefe/egtma guerra de;

Viriato.

AChavafe por efte tempo o Pretor Galba nos campos' do
deítrido de Lisboa em que tirha alojado feu exerci-

to ( como relata Morales ) e diíTimulando a virgança que
no peito occultava , recebia os En bsyxadores Lufitanos^

com moftrasde aífabilidade , dandolhes a entender que fe
compadecia dos trabalhos

, que lhe piopunhíõ , os quaes
ellQ^defejava remediar, porque bem conhecida fer a pobre-
za , que os sfligia , caufa dos dgmnos tantas vezes execur
dos em feus vifinhos

, para fe aproveitarem com a guerra
dos bens

,
que a p?,z lhes negava : a qual fomente procu-

rava
, para que a gente Rorrana^ na6 foíle todos os annos:

infeilada da Lufitania. E ccrefcentou o Pretor cutraj-paía?^
vras eloquentes taô manhofamente en-careeidas

, que enten-
dendo oa noílos precederem da cçn-miferaçaã, q^ue tirslia

és
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de feus trabilíios aceitarão as coadiçiaas ds paz, que fal-

íamentQ i-haç.prJpimtiâ^Uegurando o engano
, que inten-

tava còn^proiasíl as , qa3 os Luíitanos iaao:eates tinhao
por verdadeiras . e pata ir.uo dos mayos capitulados, con-
vocando os principaes dos noíTos, acabou de os reduzir com
befuôngidiijr palavras: cuja fubítancia eraeíla.

„ Ben) íey ( ó valerofos Luíitaaos ) qae o generofo ar-

•^jdimentode voíTos peitos , esforço, e ráktitta de voíToj

,, bra<jos nafce do? altivos peafamentos , com que afpirais

,) a mayores itnperios dtgnameaté merecidos de naçaó tao

j, bellicofa : cujas âfítias tem movido mais a neceifidade

,

^, que vos opprime
,
que vontade pé^verfa , ou animo da-

y, nado , que tenhaesí concebido contra os Romanas , e íeus

i,
confederados; os qriaes naõ defejaõ outra coufa tanto,

^ como voiJi amizade , e fe â iíifruiluoíidaded^i terraí que
,, habitais, vos conftrange a infeítar asai heas, debellando

„ feus povos , e devaítando feus campos , eu volos deítri-

,, buirey tao amenos , e fe^tiles , que pàítando os gados que

,, tendes a verde grama, quj produzem, e cultivando os

,, fruíloj , qu2 prame.tem , vo^ enriqueçais de forte , que
„tônhaes occaílaâ de violar a fé, e paz publica : coufa

„ juftamentc vituperada dos homens , e dos Deoíes fobe-

„ ranos \ e gizando das pofleffoens proniettidas » fundareis

„ nellas novas Colónias, com que íe fará celebre a gloria

^, de voilo nrome ,
porque confederando-vos com o povo

„ Romano, procurará confervar^ voíTa amizade, pelo vàr

^y lor ^ e'âmmo , que admira em v iffos intrépidos coriçòcíf;

„ e pafâ terptsT>firme'a paz, que me propondes , me pare-

^, ce conveniente depordes as armas com que a perturbais »

„ porque ficara logo correido por conta de minha Republi-

5,ca a protecção das peíToas, e defenfa dos povos Lufita-

,, nos, os quies confervirà livres das invaíoens dequaef-

^,qtier inimigos. E fe as razoens , que vos proponho íaS

>, dignas idâ gratíficaçvò qu^ de todos efpero, communica)''

^,eft3S conveniências, e comodidades com osmiis» que

-,, aqui faltaó
,
porque x\i repoíla , que me tornares conftf-

,, tifá a refoluçaâ de meu galhardo exercito. E fe a todos

„ paresar bem o qire vo^digo, podeis vir repartidos em três

»)
par-
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íj
partes', para que a cada huma mande meter de poffe das

,, terras , que lhe tenho conílgnadas.

Foy tal a diííimulaçsõ com que Galba foube enganar
osLuíitanos, que naó conhecerão o fraudulento ardid em
que lhes guardava fua ultima perdição : antes lançados

por terra , lhe agradecerão a clemência , que com eUes ufa-

va ; como aquelles a que a innocencia tinha feito confiados,

e como taes partindo logo a fuás terras reduzirão os mora-
dores delias a aproveitarfe das commodidades , que o Pre-

tor IhesoíFerecia ; e tornando todos a elle na forma orde-

nada , lhe deraõ as graças do beneficio, que lhes fazia , le-

vantando ao Ceo os louvores com que oacclamavaõ, cie-,

mentiflimo.
Agradeceolhes Galba ( com a facúndia de que o louva

Cícero ) a opinião que delle tinhaó concebido diííimulando a
perfídia, que no peito occultava , e mandando defarmat
huma das três partes daquella multida6 , lhes finalou cam-
pos em que viveflem , fazendo o mefmo as duas , que fe

leguiraõ , asquaes mandou aguardar em lugares diítantes^

-e tornando aos primeiros
>
que privados das armas efperavaõ

lograr as eíperanças , que tinhaô de melhoramento ; os cer-

xou com feu exercito: o qual lego começou afazer nefles

laftimoía mortandade. Convocãvaõ os miferos Lufitanos
icora fúnebres gemidos o auxilio dos falias Deofes, que
adoravâõ, fazendo-os teílemunhâs da aleivofia com que
pereciaõ , exagerando com clamores triíles a babara cruel-

dade do author de tantas mortes , que foraõ executadas nca
primeiros com tanta inhumanidade ; <^ue delles naô efcapou
iiumló, quepudeffe avizar os outros os quaes foraõ tam-
^bcm paffados todos á efpada , íem fe perdoar fexo , nem ida-

•de alguma de tanta miiltidad.

3 í)^^ Defabafado ficou Galba vendo os campou purpuríza-
dos com o innocente fangue dos mortos Lufitanos : cujo no-
IBÊ Coube Valério Máximo a nove mil , e mandando reco-
lher osdefpojos , ficou com ascoufas de mais valor ^ em
»4jue fenaõ pode fartar fua iafaçiavel cobiça

, e repartio pe-
-v\^'i .''..v^V . : >_ ., :

_ . , . p
'

: los

.
(i) Cwr de clms oraP. 1 2) Faler* Ma.\\ lã^ 9^ r»-
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Jo^i foldados as da menos eílimaçaó *, e nuò acíbaó osEfcri-
ptores de encarecer o fentimento, que o povo Romano
moftrou nefta infame traiç lõ de Galba : dando lugar a accu- ,

façaõ que Lúcio Scribonio 1 ribuiío diO povo , e M. Porcio
Cíitaõ formarão contra elle no Senado, e coejeduraõ noílos

Authores , que agradecidos os Lisbonenfes do favor
, que

Cataõ nifto lhes fizera , levantarão à íua memoíia as inferi*

pçoens , que temos referido ; mas parou a accufaçaóem fet

Gaiba dado por livre : como fe/Tpre acontecia aos mais Pre-

tores refidenciados nas províncias , cujos governos admini-
llravaô, comprando (como Galba fez) naõ fò as vontades
dos Senadores para darem fentença em íeu favor , mas para
alcançar oGonfulado," Antigo mal, que com tanto damno
do bem publicoaínda prevaíece em noíTos tempos l

Concorda a mayor parte dos Authores , de quem tK
ramos eíta relação , que a gente que Galba degolou era de
três Cidades

,
que havia junto ao Tejo , huoía das quaes

( difle Beuter ) fer a de Lisboa, e Manoel Corrêa de Moiv-

tenegro na hiítoiia dos Reys de Heípanhathe da mefma opi-

nião , e aílim o dá aentender Morales na narraçiõ» que le-

va defte fueceflo dizendo , que pdo Algarve, e campo de
.Ourique marchou Galba com o exrrcito aré chegar aos cam.-

pos de Lisboa : onde convocou o\ deputados doslugares.^

cujos moradores degolou, pelo. que havemos de entender^

que os Li.-^boneníes foraõ os que peyor livrarão nella occa*

fiaô y pois achandofe o Pretor em leu deílrido acudirão mui-

tos para alcançarem parte dos campos, que lhes defignava^

.Também le pôde fundar eíta opinião nas pedras achadas em
•Lisboa ,, em que íe daõ graças a Cataô: o que deviaier pe-

la fingular mercê, que a íeus moradores tinha feitcT» na ac-

£UÍaçao de Galba ,
que elles interpuzeraõ no Seriado Roraa^-

fi> PmhOrof. L 4. caph. 21. Faf^eus lih i. tap. 1 2.

Gar^k lih 6. cap. 9. Âldreie Uh, i. cap* 21. Pinedalib- 9.

ré^.Mi^ Rejend.lib. i. & 5,. TuJius in Bruta. T^t, Uví
Uh 4f (2) Beuter. lih i. cap. 21» Morallib.7. capiz
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pela traição que tinha commtttido, ecomo coufa, que
tanto tocou a noílos naturaes nos alargamos na relação d&ltô

íucceílo.

CAPITULO XXXI.

Em que je tocaõ hrevéwente as coujas do infigne Capi*

taõ Viriato y &> o que \e pode colligír de jua pa*
iria , continuação do Senhorio dos Romanos na

Liifitaniay h' alguns recomros que a gm-
te de Lisboa teve com as relíquias aos

Henriiniost que Cejar tinha de^

firuido.

COncordaS os Efcriptores
, que entre a pouca gente que

eícapou da que Galba degolou , foy hum o vale-

TofilTimo Capitão Viriato, honra, e gloria danaçaô Por-

tugueza , teirot, e aíTombro da Romana. Fr. Bernardo
de tíritto , e outros naturaes da Beira querem ,

que elle

foíle Ootural da4UclJâ província , parecendolhe que o íer pa^

Itor, c«3ç.dor, ladraÕ , ou falteador (como alguns o fa-

zem ) eraõ exercícios de homem nafcído nas n ontanhas irt*

tenores da Lufitania : como fe naquelles antigos tempos ,

fem que eíla província naõ eíl^^va taó p(»voad4 , n^õ ouvefle
cornudo em qualquer parte delhí ,

para todos aqueiles exer-

cícios. O certo he que nenhum hiftoriador antigo .nem
imoderno , Jheíígnalou pstria , fenaó hum , que o quiz fa-

'aer Zamorano , de que o noíío Refende zomba muito , e
com razão. Mas confiderando eu hav^^r eicapado Vi rimo
com os vifmhos das três Cidades

,
que Galba dtígolou ( húma

'(^as quaes podemos eíErmar com bons fundamentos íer a de
Lisboa "i me quiz períuadir

, que elle famofo Luut*ino foíTe

P 1 natu-

;
ifi) Fr, Bernard'lih l>eap, i> (i) FUn^Jun.cap. yr.

àe vir^s ilhijlr. Luc^'Tlor, Ib. t, cafit- 17. Juflin. liL^^.
Sabei, decad. 5. lib, S' (3) ReJevJ, EpUl ad Keb* d.
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natural delia , ou dos campos de leu deftnfl;o : e naõ fe
apartou Idefta opinião Montenegro na hiftoua dos Reys de
Hefpanha: o que naó confirmo, deixando para melhor jui-

20 eítadecifaó Tomou Viriato á fua conta governar as ar-

mas Portuguezas , e d continuou por tempo dequatorze
annos (conforme a maiscommua opinião ) nos quacs teve
fua fprtuaa ambíguo o fenhorio dos Romanos neíta provin»
cia/ Viraôfe elles livres defte cuidado por meyo da traição»

e aleivofiâ dos Çapitaens de Viriato , a quem tirarão a vi-

da
, para que perdeííe Heípanha as efperanças de liberdade.

Naõ quiz Tântalo leu Tenente profeguir as coufas da gueií

ra
, querendo mais fogeitarfe aos Romanos, que por em

contingência fua commodidade; os quaes debaixo do go-

verno de Junio Bruto conquiftaraõ muita parte defta pro-

víncia , durando o levantamento dos naturaes atè o anno oi-

lenta antes da vinda de Chriílo, em. que entregarão a Ca-
pitania delli ao valeroío Sertório *. o qual aceitando o car-

go fe declarou contra os Romanos vexando feus exércitos

dez annos com profpera , e adverfa fortuna, que lhe aca-

bou a vida âs mãos de Perpçna » e outros cruéis verdugos

de fua morte.
Acabarão com ella os brios , e alentos , que incitavaS

os Portu^uezes a opporfe contra os Romanos peleijando

contra inimigos taó poderofos , fu)entandofe a feudominio
por meyo do invencível Juiio Ceíar , que governava íuas

armas com cargo de Pretor, e com efta ruina teneceoafe*

nhoria Luíitaniaaos j8. annos antes do nacimentodeChrií*
to Noílo Senhor , t eíodo até então pugnado valerofamente

tantos amos pn>r deíFender a liberdade.

A ultima vi6loria que Cefar alcançou na Luíitaniar

foy dos Herminios povoadores da Serra daeftreíla; cuja

fragofidade penetrou , deftruindo os lugares, que habita-

vaô

(1^ Tmil OroJ. hh> y. captU 4. App. in Ihertc. Eutrop^

Uh^ 4, &6. Felleius ?aterçulus Ub. i. Ttt. Lívia lib- s^-

54. é^9^. (3^) Plutarch.tn Sortsrh» (j) Montenegra
hjlor. Reg, Hifpan. (4) Dion, hh 57.
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Vaõ , e obrigando os a que vagaíTem por outros diíFeremes

de íua natureza , e acreícenta Fr. Bernardo por authoridade

de Laimundo huni íucceíTo, que eftes Herminios tivera6

com noflos Lisbonenies : o qual efereveremos por fua con-

ta , porque naõ achamos feito delle mençeo em outro Au-
thor. Foy o calo ,

que alguma parte dos vagabundos Her-
minios , que com feus gados viviaõ em choças pelos cam-
pos , querendo gozar a fertilidade dos do manfo Tejo,
intentarão occupalos lançando delles os antigos moradores

;

os quaes entendendo o peníamento dos Herminos
, procu-

rarão abaterlhe os brios antes ^ que de taô pequena faiíca

fe levantaílem mayores incêndios , e porque a finceridade

da agricultura os fazia inbabiles para governos militares o
encarregarão aos Cidadãos de Lisboa , fiando de tal difci*

plina a defenía dâ guerra ,
que efperavaõ.

Aceitarão elles fua protecção , armando hum efqua*
draô dos mais arrifcados mancebos da Cidade, e juntos huns,
e outros fizeraõ baílante numero para defi^enderfe , e oííen-

der aos contrários í os quaes chegando ás ribeiras do Teja
intcrntàraõ vadeara corrente: mas os Lí?bcnenfes, e feus
amigos fouberaõ taõ bem refiílir aos Hermirvios, qUe ma-
tarão deJles hum exceffivo numero , ficando os mais taô ate-

morizados deíle primeiro encontro^ que faltandolhes animo
para provar fegunda vez a ventura em campo aberto, con-
verterão a fúria em ódio do5^^ 'Lisboncnfes , . por haverem
ajudado feus amigos \ e determinando vingaríe delles, lhes
ocorreohum meyo, que fe acertarão na exeeirçaõ, confe*
guiaõ huma grande vitoria : porque ÍÉZendofe na volta de
Liíboa > julgarão que por focorrela , haviaõ os Cidadãos
deixar opaíio do rio, que com os outros defendia© * mas
com a mefm.a facilidade» que difcurfar^p a importância da
caio , naõ advertirio o modo de difpor . porque deixando
defamparado o poíto, caminharro todos na volta de liíboa,
a qual combaterão com tanta obflinaçsõ

, que efteve a pi-

que de a renderem com o primeiro aflalto, fe a fortaleza
do fitio, e valentia dos moradores lho raô difficultara.

Entenderão os que ficarão nos campos do Tejo o que
ena

í «) ir. Bermrd, lid, 4. cáp, 13.
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em Lisboa paíl^va i e dando íiuna noite nos qusa tinhao
cercada, Sepultados em profundo fono, fem temor do que
Jhes podia íuccedj^c , metéraò à efpada iníiiita roultidao

delles
,
poadofe em fugida os que efcaparao , e fem fe atre-

verem a tomar vingança dos amigos , e parentes , que no
campo ficavao mortoi» naõ pararão até fe meterem pelo

fertaõ bufcaado novas terras
,
que povoar. Com o que da-

reiaos fim a efte livro , e ás coutas de Lisboa atè a terceira

vinda de Júlio Cefar a efta provincia.

F 1 N I S.
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LI V PvO III.

DAFUNDAÇAM,
ANTIGUIDADES, E GRANDEZAS

da tnuy infigne

CIDADE DE LISBOA.

CAPITULO I.

Da caufa que houvepara Lisboa fer chamada F^Jici-^

ias ^ulia , e do privilegio de Municipio , que

Ihefoy dadopor Cefar , e de como alguns lhe

attribuirao o fiome de Salada*

M centiniiaçaõ de fuás vidorias veyo tef-

ceira vez a Hefpanha o invencível Jiilio

Ctfar , da qual fe fez fenhor ahfoluto com
as que alcançou em Andaluíia dos filhos de
Pompeio, e das Cidades, e Príncipes de
fua facçaÔ íubrogandoíe o dominio do po-
vo Romano,em que fe introduzio imperio-
famente. Começou lego a lifonia fazer o

coílumado cfíicio , e por grangear a berevolercia com obfe-

quio do novo Monarcha tomavaõ feu nome 2% Cidades mais
infgnes das quae.v JMorales firala em Portugal a Beja
com ode ?ax ^jídta^ Évora Liheralitas^jtiUa ^ JVIertoIa

^uliaA^lyrtilíí^ e Santarém 'jvlmm PraJídwW) quetcdaft

A

1

(con;
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(conforme aos híítoriadores antigos, e modernos) toma-
rão elles nomes por particulares razoens.

Fr. Bernardo de Britto, efcreve a entrada de Cefar na
LuQtania , dizendo

,
que veyo logo a Beja , onde aíTentaraõ

com elle pazes os Deputados das mafs Cidades da Província,

equer o Bifpo D. Fr. Amador Arraez, que aqui fizeile a
todas particulares beneficio^. De Bsja paflou Cefar a Santa-
rém : aonde peU fortaleza do fitio parece ,

que deixou ba-

Itante preíidio. Logo fe fez na volta defta Cidade > que ia

naqueiie tempo era de grande importância: onde reeeberaò
feus moradores pacificamente ao poderofo Monarcha, fa-

zendolhe juramento de fidelidade , e refignando as vonta-

des na do Império Romano , com que a Ceíar lhe pareceo

haver alcançado huma das mayores glorias de fua fortuna

:

pois chegava a render toda a Província , fem arrifcar a vida
de hum íoldado do exercito , fendo ailim

,
que antes lhe ti-

nhaõ os Portuguezes fuftentado a guerra por tantos annos
porfiadamente. E para memoria da grande felicidade , que
tinha adquirido , fe lhe levantou hum padrão nella com no*

me de ¥£licitar Julta , que Lisboa dahi por diante tomou
por fua contemplação , ecom eíle a intitula Plinio di*

Kendo : Municipkim civtum Romanorum Ulyfflpo^ Falidtaí
Julíacognominatnm\ e o mefmo fe acha nas infcripçoens

de algumas pedras
,
que em próprios lugares lançaremos.

E ainda que nos nao confta de Plinio a caufa , por-

que Lisboa tomou efte, em boa conjeftura fe funda o que
hoíTos Authores dizem » e confeíía Carolo Sigonio cla-

ramente , que Júlio Cefar lhe poz eíle nome. E fc me he li-

cito fazer juizo em femelhante matéria ; tenho pata mim
,

que andaõ acertados de opiniaÔ
,
que o mefmo Cefar , lhe

deo,o nome ,
porque naõ havia de lar tanta a prefumpçaô

denoíTos naturaes quediíIeíTem ^ que Cefar fora verrturo-

fo, em fe haverem confederado comclle, em tempo que
todos

(i) PHn. lib. 4. cap. 11, e±i, Ftolom. lib. 1. Vajmistom.
Axap* ro.Refend. pro Cólon'a Pacenfl, &* lib. 4 antiq. Barir»

in Chorogr, J^afconc, lib. 5. antiq. Er. Bem. liL ^.cap, 10;

D.Fr. Amador Arraia dfahg. deglor. Luf, (i) Plín. lococi-

taPo. (1) CaroLSlgonJih* iJeantiq.jureprovintiartimc. Si
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todos procutavaõ Jifongeá-lo \ mais verifimel parece \ que
confideraado Cefar ler Lisboa o lugar em que criaõ os an-

tigos, gozarem as almas de deicanço , e felicidade e qae fe

tinha confederado com elle í teve a fua por taõ grande,

que o quiz confeíTar publicamente , ordenando , que tomaf-

1-e eíla Cidade o novo nome ,
porque entendeíle o mundo a

muita eftimaçaó que fazia de haver ganhado as vontades de
teus moradores : aosquaes, e aos mais Hefpanhoeíf queria

t-Tgratí*s para eftabalecer em fuás armas, a hrmeza do im-

P-Tio , que tinha tyrannizado , e a que fe oppuahao muitos

nobres Senadores»

He também coufa verifimel, que concedeíle Cefâr a

Lisboa o pi^vilegio de Municipio de cidadãos Romanos : o
qual foy humfó , que teve a Luíitania, E ainda que Plinio

naõ declarou que Cefar lho concedeíle , íe deve prezumir
em boa conjedura , porque ( como diffe Pedro de Me-
diana) peocurava o novo Emperador ter as principaes Cida-
des de Hefpanha aíieflas para qualquer novidade, que

. QccorreíTe no Império em que fe tinha introduzido , e a
muitas delias conccdeo outros privilégios; todos osquaes
começarão com a mudança ; queentaõ fez a Republica Ro-
mana , a qual caufou a diíierença de lugares privilegia-

dos , que antes naó havia ( como notou Morales*, ) e
conformando-nos com taõ acertado juizo , naõ admittimo»
jiizer Fr. Bernardo , que do tempo de Sertório tinha a Ci-

de de Évora a honra de Municipio do antigo Lacio , de
que eítando privada pelo Senado Romano, Cefar Ihoref-
tituira , concedendo-lhe novos privilégios por grangear os
moradores , e honrar a memoria de Sertório , que nas guer-
ras civis tinha feguido a parcialidade de Mareio i de quecn
o melmo Cefar fora apaixonado.

A morte de Sertório ( conforme a mais certa opi-
nião foy íetenta , e hum annos antes do nacimento de
Chriíla , e aos quarenta, e fete antes do meímo naci-

mento ( appontou Morales ) que começarão alguns lu-

gares a fer povoados de Romanos com privilégios de Mu-
nicípios

(i) Meàin. lib. i, cap. 69. (i) Moral lib. 8. cap. ay.
(I) Salufljnfragment^Vlutarclhin Se^'t.{i)MoralM, 2>,c,i^.
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nicipios livres , e confederados ; de que fe fegue que,
mais de vinte annos antes do que Morales a ponta i

naõ podia ter Évora privilegio de Município dado por
Sertório 4 porqne feguindo eíte Capitão as partes de Mário
em Roma foy profcripto por Syíla , e deixando a Itália

por vários caibs veyo parar a nolla Lufitania : onde aíliíti-

do pelos naturaes fez guerra aos Romanos por tempo de
dez annos \ e naõ he verifimil que concedeíle privilégios

em nome do Senado ,
quem capitaneava exercito» contra

o mefmo Senado \ pelo que confeíla Diogo Mendes de
Vafconcellos

, que Gefar» e naõ Sertororio concedeo a
Évora privilegio de Município com direito do antigo La-
cio. E ifto fe confirma com o que a eíle propofito efcreve-

raó Carolo Sigonio , c Vuolfango Lazio diligentiílímos

nas coufas dos Romanos dizendo que as Colónias , e Mu-
nicipios Latinos, e do antigo Lacio ,

querelara Plinioti-

verão os lugares de Hefpanha, França lllyrico , e Africa

faõ do tempo de Augufto até Tito , cujo contemporânea
foy Plínio.

De tudo o referido fe tira por conclufao, que a Cidade
de Évora naó precedeo a de Lisboa na antefioridade dos
privilégios, quetiverao de Munícipios, porque a ambas
o deu Cefar de quem tomarão o nome : mas com grande
differença na authoridade, na qual fe aventejavaõ os de Ci-

dadãos Romanos, aos que tinhaó direito do antigo Lacio.

Também alguns Authores andarão tao pouco adver*

tidos, que tiveraó para fique Lisboa fora chamada Sala-

cia , enganando^fe com eítas pahvras de PHno: Oppi-
da memorabllia àtago\ tnoraOlyfiPo y equânime favo*
fito vento conceptu nobile, Salada cognomita urbs Irápe^a*

toria^ &c. Naceo eíle engano (cjmo notou Refende)
de níõ lerem com ponto a palavra nohile ^ feparando-a de

Salacia^ porque na orâçaò tX2L oppidum feu fubftantivo,

e queria dizer que Salacia( agora Alcacere do SalJ) fe cha»

mava
(i) Apt)ían líb.i, de belU clvilu Refenã. lib> 5. (i) Z^^/.

tonc.Ub. $.ant'q» (i) CaroL Sigon, lib' i. r. 2. àe antiquit,

jur, provintiarum. yuolfag.haz. lib' Í3. cap. 1. (i) P//».

iíb' 4. cap. II. ( I > Refend. libf .2. Ftncent annot* 4 1

.
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mava Cidade Imperial. AJcarçou eíte erro ajoííchimo

Vadiano , Jorge Braun , Moleto , Mai meo ^iculu , Jerony.

mo Henninges , Andres de Roza , e outros que fora pro-

lixidade referir •, e pretendendo eíle ultimo averiguar os
nomea doi antigos lugares de Htípanha, delirou tanto,

tratando de Lisboa ,
que dille delia » que íe n^aJgum tem-

po tivera o nome Salacia» naõ fora por íer eíle nome pró-

prio leu : mas por contemplação da Cidade de Salaria
, que

eftava da outra parte do rio. Fundou-íe eíte Author para
dizer coufa taó redicula no que diíle Floriaõ do Cam-
po de hum lugar chamado Saracia no limite dos Sarrios :

fendo aíTim ,
que nenhum Geographc , nem hiílorir^dor , fe

lembrou de lugar íemelhante , porque o naõ houve- E nao
he muito de eípantar efcrever couía tanto íem funda-

mento: pois elle , e Miguel de Villanova foraó dizer,

que JuUa Myrtilis era a vjlla de Baena em Andaluzia ; e
Julmtn Frxjldíum a Cidade de Truguilho em Eftramiadu-

ra , de que zomba , com muita razaó , o noflo Refende

,

eftranhando taõ grande abíurdo . pois confta de Plínio fe«

rem ambos lugares taó conhecidos na Luíitania.

C A P I T/U L O II.

Da differença-i qtie havia entre Colónias ^ e Municí-
pios) prova-fejerem mais honrados os de Cidadãosi

Komanos
, {S^ quepor efià caiifa adqui-

rio Lisboa graride privilegio de
nobreza^

Concedia o Senado Romano', a aígiSas Cidades das
prdVincias conquiíladas

,
privilegio de íerem Colo*

nias 9

(i) Joach, Vadia, annot. in Vlin, Ceorg. Braun clvitates

êrbh.joje/h, Molet.ingeograph. Marin SkuL lib. t.tit.

^.Jerânym. HeKmng, tom, 4. theat, geneaL Roza anti^. po^

pttl. Hijp. Medma Itb. 2. cap. 5 7. Tdvraph. de Regtb. WJp.
Íi)hlortan.iib»i,€. 4^, &> iib. 3. r<íp. 35(1) VUlmueba an-

mt. in Ptoh, (j) Rejení. epíji. aá Moral. & Kebed^
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nias , ou Muaicipios do antigo Lado, e de Cidadãos Ro-
manos. Deites houve na Luiitania cinco Colónias

, que fo-
raó Metida , M^^delhim , Beja , Norba Ceíarea , e San-
òlarem. Mimicipios com direito do antigo Lacio eraó Evo*
ra, Mertola. e Alcacercdo Sai. E hum de Cidadãos Ro-
manos , que era Lisboa. Pelos annos quarenta e íete aa?
X^^ do nacimento de Ghriíto ( como atraz referimos de Mo-
rales ) dado, que havia em Heípanha alguns Municipiosi
naó declaraõ os Authores , fe eraó huns mais avantajados
que outros.

Velleio Faterculo deu a razão porque os Romanog
concediao privilégios de Colónias às Cidades que edifíçar

Vâô, ou reílauravao com novos moradores , dizendo, que
entre as mais razoens o faziaó por três principaes : que
eraò para ter alguma deíFenfa contra feus inimigos , para
defcarregar a Roma de gente pobre \ e para remunerar os
foldados velhos , quando os apofentavaó- E fallando con-
forme o direito , era a Colónia huma íiliaçaó , ou povoa-
^aõ de Cidadãos Romanos tirados de Roma para propaga^
langue Romano por oucras províncias, as quaes fe gover^
navao porieys, e magiftrados , dados , e nomeados pelo

Senado Romano , e nao podiad difpor coufa alguma por
íeu arbítrio íem confultar primeiro o Senado, e eíperar

lua determinação. lílro he o comum entre os Authores *, e
outros acrefcentaô, que íe lhes na6 concediao os facrifi-

cios de Roma , porque o vedava íua falfa religião.

I>as Colónias fe fa^ menção na }. r. e fin. íF. de fen*

fibus: da qual fe coilige ( como efcreve Francifca Bermu-
dez ) que os naturaes delias naõ eraõ de fua própria natu-

za jure ttalici , nem livres de pagar tributos , fenaó quan-

do accidentalmente algum Emperador lho concedia. E fo*

bre a mefma ley diz o juriscoflfulto Paulo , que^efpafiah

no fez Colónia a Cidade de Cefarea , mas que lhe naõ

concedeo o privilegioJm/ Itallei até certo tempo defpois

que
(r) WnM.^.c. it. (r) Moral.Ub. Sxap. z^.(i)l^eliei?a$

terJih 1. (i) SebaJI. Monúe, de pátria p9te(late nu. 1x4.

Joan. RoflnJ. lo.c.tt. anííq.Roman.Mdral tn dijcurf. Relpi

%m0n* U^rmudss^ Mbz 1. í"» i !• das antiguidades de Granda.
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que lhe remeteo o tributo. O Arcebilpo Dom Jeronymo
Agoftinho afíirma » que creícendo o concurfo das Colónias

com os íoldados velhos
,
que nellas le apofentavaõ, e

exércitos, que refidiaó x\à\ províncias de que a'guns vi-

nhaó a feT Eipperadores ; chegarão a adiaritaríe aos Mu-
nicípios j erquando os Romanos começarão a fugeitar o»

lugares vilinlios de Roma ( como refere Halicarnafio , e

outros > que deJle o tomarão ) fazendo cora elles pazes» e

amizades, \\i^^ concediaô privilégios da mefma Cidade»

com que íe chamavaò Munícipes
,
porque participavaõ da«

honras, como os Cidadãos delia
,
podendo íe aparentar , e

andar na guerra còm os próprios Romanos*, e o melmo
era ler Munícipe que gozar privilegio de fidalguia, como
confta da I. filij §. municip. íi. ad municipialem : na qual fe

eílabelece , que os Senadores , feu^ filhos , netos , e biíne-

tos , fejaó livres das cargas , e oíficios oneroíos no Muni-
dpio onde naceraó por razaó da dignidade Senatoria : re-».

tendo o privilegio da municipíal. •

Diílo íe infere a honra , que era fer municipé : pois

aos que tinhaõ a fuprema dignidade confular , íe lhes con-

cedia privilegio de confervar a de municipes para mayoc
qualidade de íuas peíloas , e familias; o que íe eftimava tan-

to, que de muitos Romanos illuítre? , refere Au Io Ge-
lio, pedirem aos Emperadores cm fatisfaçaó deferviços
feitos à República , lhe fi^eílem mercê de admitillos á di-

gnidade municipíal. Foy eíta de íaô grande qualidade , que
perguntando S.Paulo donde era? Refpondeo, que muní-
cipe de Tarfo, Cidade de Cilicia donde era natutal. E
efcreve Fr. Joaô dela Puente, qua o que chamamoí Fidal-

guia , pode ter nome de municipatus com a meíma pro-

priedade , e que aílim fe deve explicar aquelle lugar do
Santo Apoftolo,: Nojlra converfatio m í-o^/j ; porque lé

S. Jeronymo: Nofter nuwicipatus , e vai o mefmoquedir
zer no Ceo íeremos fidalgos.

. B Et) 6

l (i^ ArchiepfTar, díalog^.{\)Dimyf\èHalrtUb.t.{:i)AtHtiS
Òel.leg.iôcap. i^.WAchApofi. câp.zi.(i)?tiente Hb.i. cap,
II. §.8. Dhus Faul' EpiJloL 3» ^d HUip. ^M^ronym.EpCjL
adHeliador, *

• .^
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E naò fó os illuítres pedlaõ aos Emperadores lhes fi-

zeílenti mercês fimilhantes ; mas tambeno Cidades Princi-

pais , e poderoías
,
querendo mais fer municípios, queco-.

loniâs j e citando a Aulo Gelio efcrevera Vuolfango La-
zio, o Arcebifpo de Tarragona , Aldrete , e tr^ncif-

co Bqrraudez, qae o Emperador Adriano fe enfadou con-
tra os de fua pátria Itálica

, porque Jhe pedirão , que de
Município os fizeíTe Colónia dizendo, que os Preneílino»

tinhaõ pedido o contrario a Tyberio . o que por elle lhe
fpy concedido em agradecimento de convalecer alli de hua
perigoía enfermidade

i
porque muitos fe enganavaõ cuidan-

do fer menos aventajadô o Município, que a Colónia, fen-

do .pelo contrario
; pois confervava fua Republica na for-

ma antiga com o mefmo gorerno i
eleis , que tinha de an-

tes fem obrigação de guardar as de Roma , em que fe dif-

ferençavâõ das colónias
, porqueno mais erao cidadãos Ro-

manos: COTIO alèín dosAuthores referidos declarou o jurif-

confulto Ulpiano na 1. i. ad munictpiales.

í iC' : As immunidades dos Municípios fignificou oConful
Varrâõ aos Campanos defpois da batalha deCannas , per-

fuadindoos a guacdsâta féi que tinhaõ promettido aos Ro-
manos para que nao deífem favor a Hannibal. E com efte ;

e outros exenaplos aprova largamente Vuolfango Lazio.

Tinhaõ mais o?, munícipes outra grandeexençaõ ; a qual era

í^xomjaris itkViCvÁ^ fua eíTencia , e natureza livres,e izen-

tos de tributos r como os fidalgos , emao podiaô fer ali (la-

dos, nem levados á guerra por força , bem que podiaô mi-

litar nas legioens Romanas, e accender neUas a todos os^

cargos , ficandolhes direito de ter a mefma pertençaó nos

GÍHcios ^ e dignidades dentro de Roma, E conforme a Baldo

íe chamâvaõeftatutos municipaes as pofluras das, Cidades,

porque fe governavao pelos que faziaõ as que erao Municí-

pios : cujos moradores elegiaõ os magiílrados , e aecref-

centa

(i) yuõlfang.Lazim Itb* ^.cap^ i. e Uk 1 1 . cap^ 2.(i)^r-

ãrttelth, T.cJp.^, mg\ ling.IiíJp,(r)Tk. Liv.decad,-^, W, j.

Vtí^lf»La:r>, Úb- n. V/ip»^ t,comment.€ovarrtih.Í\) lih ^.vd-'

niáncAp. i. nítm. i r. Báld. ihi l. bene azenou. i. CotqI figo

lib. 1. cap. 8. d(t Kepub' municipi
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centa Carolo Sigonio » que os Municípios linhaõfua Repu-
blica, que em tudo era fimiliiante a Remara 4 porque h»''

via neileái Decurioens nobres , e pkbeos' ; havia coníelhoil

públicos no Senado, e no povo , e m^giBrados , cen o o
de Diòlador , Decem viros , Qiiartum viros , Cenloreà^.

Ediles, Queftores , e Flamines i e era taó grande a ôr^

dem dos Decurioens , que leu cunielho era o mefçbo , que
o ao :>enado Romano.

C AP I T U L O IIL

Em^quefe^profegtíç a matéria do pajfado :, eprovao dl
^'andes immími^/ides (leque gozou^Lisboq por: \\

^ jer Municipío de cidadãos Romanosy

DO que deichatnos efcrito no capitulo paíTadofe infe-

re, que em nada eílavaõ os Municipios fujeitos ao po-
vo Romarto por lerem taô privilegiados.^ que nosíencargos,

e oíficios onerofos eraõ fuperiores jpòrnaQeftarem obriga-
dos a elles , e iguaesnas honras, c preirogativàs : como lar*

gamente tratarão os Authores citados , e outros muitos fo-

bre efta materiíi com Budeo na L ejuf f, ad municip. E efta

foy a razaó porque S- Paulo fendo Hebreo de naçaó ; diffe

ao »Genturia6 , que o tinha defpido para o aqoutar por
mandado dó Tribuno

, que naõ podia fazer aquella injuria

a hum homem Romano , de que informado elle , pergun-
tou a S. Paulo , fe era Romano 5 e refpondèndolhe que fim \

dilTe o Tribuno
, que lhe tinha cuílado muito aquelle pri-

vilegio : a que tornou o Apoílolo, que a elle ntó ,
porque

cfa natural munícipe deTarío , e por razaó delta dignida-
de gozava das honras de Roma , como fe nella nafcera. E
fendo outra vez accuzado, e prezo em Cefarea pelos Ju-
deos , dizendoihe o Prefidente Feíló , fe queria refponder
aoiibello, que contra elle fe oíFerecia ? Relpondeo , que
declinava juriídiçaô para o Tribunal deCefac: onde queria,

que fe conheceííe de fua caufa i e em effeito foy pelo Prefi-

B 2 deotc

(O Aíl.ii^D.PaulnadRom. n. Aãvii.
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dente remittido aRonaa, e tratandoíe co:no patrício Ro-
mano mandava aXimatheo feu dilcipulo

, que lhe trou-
xeííe a penula , que era a veílidura Romaaa Confular.

Havia também entre Colónias, e Municipios outra
grande diíferença , que era íereín militares de Cidadãjs , de
Latinos , ou confederados , e concordaó Morales^ ^ o Ar-
cebifpo de Tarragona nos lugares citados, que os de Cida-
dãos Ro<nanos er;^^ó mais avantajados de todos. Só dehuma
coufa (efcreve Onuphrio) que fe excluiaõ os Municipes em
Roma, queerados Comicioscuriaes: o que outros Autho-
res contradizem com as razoens all^gidas por Dipgo
Mendez de Vaíconcellos em favor do Municipio Eboreníe?

ásquaes traz também o referido Arcebifpo , e conclue, que
fe os Manicipios eraó feitos com privilegio de Cidadãos
Romanos I efeus moradores hiaó viver a Roma, podja^^

jargaaiente participar dos fuffragios da Republica. E os

Tufculanos, e Arpnhates eítando em fcus Municipios al-

cançarão* magiílradas em Roma , como fe viverão nella» go-

vernandofe pelas antigaf kys , de que fe infere a grande

prerogativa de que Lisboa gozava era tempo dos Romanos^
pois os Cidadãos delia Te reputavaõ por taes , epodiaó af«

pirar a íer Senadores , Coníules , ou Emperadores , nao ef-

tando obrigidos aos ofSwios onerofos da Republica Ro-
snaria»

Podemos também allegar em favor deffa Cidade , o
qiie Franaiíco Bermudez pela fua , fer conforme a direito^

para huma Província ^ ou Reyno fer governado pelas leys
^

em^agiftradosde outro mais principal ^ que fe adquka poj

privilegio de Príncipe^ unindoo ao £eu como acceflorio
.

mas como a Cidade de Lisboa nao foy vencida pelos Roma*
tios » fenaõ amigavelmente confederada com elles, por

confeguinte ficou fuá liberdade , e eftado primeiro ». e nao

pode de nenhuma forte governar fe pelas leys , e magiílra,-

dos Romanos. Aífim o rcfolvem Covarrubias , e Auilés ^ de
que

(i) I>. ?aul,epif, r adRomaH.&Uí gloj. & Lyra.(i)Fr.

Únuphr. m eomment.^elp* Kom. ( i}FaffoncM. $. ant.{i )Ber'

mud» lib. 2. cãp. z.{t)Covarrub^^ Âvih m;prO(Z\ cc^^^raito^
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1

que fe inferem duas couíss. A priíreira , o grsride ergano

dos que tiveraõ para fi ferem as C olonias irais nobres
,
que

CS Municipio.s : pois quando naõ eitivera t£Õ c]ar£n:ente

provado o contraiio j corclue Ccvarrtbias, que as Coló-

nias íaó íiliaçoens das Cidades mstrices > e ir.etropolitênas:

como o he Lisboa entre as mais do Reyno de Portugal.

ínferefe em íegundo lugar, gue de fer hum povo
confederado com o Romano , lhe relulta ( conforme a di-

reito ) hum notável efteito , que he íer taõ livre , e princi»

pai como elle , e com tanta igualdade
,
que os Romanos ca^

tivos por léus inimigos tinhaô direito dejpoftlhninio nas Ci^

dades confederadas , que he acção de rccoperar os direitos,

que por íer efcravos tinhaó perdido, fogindo de íeus fenha-

res chegando as portas de Roma , ©u de outra Cidade còn^
federada , con-oera a de Lisboa. Aíílm foy dicidido pelo

júris coníulto em a Lpoftlminij ejusff. eod. tiuil. de modo
que entrando o cativo Romano pelas portas de Lisboa 5 ga»
nhava o direito de fofiluniuio > com.o fe entrara pelas por-

tas de Roma.
Diz também o mefmo Frsncifco Bermudez

; que
quando fe oppuzeíTe em contrario, que o Emperadot Ro-
mano era fenhordetodo o mundo, conforme a h depr^"'

catio adlegeíH Rod. de jaêíu : fe deve entender ( como do-
damente riòtou Covarrubias) d*squella parte, queefta*
va fugetta ao Império, e nefta forma fe hade interpre-

tar , e entender o ediflo do Emperador Augufto
, quando

mandou empadroar a geme de todo o mundo
, por ler fra-

fe ordinária dos Romanos, chamar orbe Romano tudo a
que lhes eftava a elle fugeito , como confta da /. in orbâ
Romanoff^ de fiat.hom, c^ViQ a efte propofito allega Mar.
cellino. De que íe fegue ,que aqueUe ediâo Imperial raô
conprehtndeo Ferias , Partos, Índios , nem cutras mui-
tas Províncias, e Cidades livres , confederadas ^ com.o er«
Liiboa» que (conforme a direito ) eílava livre deferem*
padroada> e fomente feextendeo ás que eflavaô fugeita»
ao Império, que por fer as mais do orbe, lhe pareceo a»

Auguf-
{ I ) Cevar, /^raél. ^ç.r^/.iy. i\ í. d) Côrarruh in rego.
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Augufto , naõ (er grandá encarecimento mandar que fe def*

creveffe todo.

Por eítas , e por outras razoens que íe deixaô por
naõ fázer mais larga digrellao , dizia o Êmperador Adria-

-no, que etaô 'de melhor condição os Municípios
, que as

Colónias : com que fe ficará entendendo as grandes hoa-
:ras, privilégios, e exemplos, que de tempos taó antigos
começarão a gozar os Cidadãos deita nobiliíiima Cidade de
LisbDa , coniinuâdos com mayores ventagens em tempos
denoíTos Reys de Portugal , que os ampiíáraò atèconce-
der, que gozaflem o^s" privilégios dos Infançoens irmãos
dos ricos homens , e por ferem taes , eraõ lempre os Ci-

dadãos de Lisboa peíToas muito principaes , e que os Reys
occupavaó nos officios «dí juftiça , e fazenda , íendo todos
'conhecidos por fua nobreza, eaílim fe continuou os noO
los tempos em que eíli itto taó depravado, e differente

•de feu primeiro inftiturto , como cada dia o vemos em no-
tável delcredito delia iiluftriflima Cidade.

C A F rtV í o IV.

De como os Cidadãos dos Municípios eftavaoaggre*

gados d tribu Galeria de ^oma , como também,

o ejtavao vs de Lisboa j o quefe prova com
algumas pedras de tempo de Roma»

AS Cidades a que o Senado concedia privilégios de
Municípios de Cidadãos Romanos , aviaõ feus mo-

radores deeftar unidos, e contados em huma das trinta

*e íeis tribus (outros dizem que vinte c cinco ) em que a Ci-

^daiede Roma eítaya diítribuida: a maneira das noflas fre-

'guefiis : cujo primeiro inftituidor foy Rómulo , para que

'nellas fe fizedem os facriticios. Entre eítas finala Mora-

iesas tribus CLarina » Popilia , Sergia, e outras que fe

achao

( I ) Fefi. ?omp. de verhr, fígmficat. Dionyf, Hb*j{*&

7. Simon*^ m Augiifio. Morah de íi.epublica Kontè
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iichao em Onuphío,' Slgònio , e o& mais Autliores , que tra-

tão a$ couíâs dos Romanos : os qu^es opinaõ que a tribli

Galeria tomou o nome de algum lugar inccgnito nos cam-
pos de Roma : como tomarão as outras. He conjedura de

Sigonio, fallando da tribu Vejentina, bem- que outros o
atiribuem ao Rio Galeíb-, que corre pe)a- Tofcana , do
qual fez menção Tito Livio. E ainda qi^e hum homem
foíTe Lufitano , ou de outra qualquer naçaõ , dizendo fet

de huma deílas tribus era o melmo que Cidadão Ro-^

maho.
O fundamento que achamos psra dizer , que os de

Lisboaeítavaõ incorporados na tribu Galeria faó algumas
pedras de tempo de Romanos , nas quses fe faz menção
da tribu Galeria com as letras , GAL , que he abreviatura

do meímo nome : c em cuja interpetraçaõ íe enganou co-

nhecidamente Fr. Bernardo de Britto
,
porque naõ fe ande

attribuir( como elle quer) â geraçâó dos Galerios » fenão

à atribu Galeria , &: nelta* forma explica Morales muitas
pedras» que traz 'em fua hiftoria , com outras das mais
tribus; pelo que havemos de ter por verifmel , que os
moradores de Lisboa eílavaõ ftnnexos atribu Galeria Ro-
mana , por ferem confederados com eíla Republica , e a-

charem-fe tantas pedras , que o confirmaô. Huma eflá nar

parede da efcada dos paços do Cpílello da banda direita : a
qual foy fepulchral \ e tem as feguíntes letras ,

que hd
pouco íe eaiaraõ.

a HIRRIUS
M. R GAL. MA. •

TER^NUS. H. S. E.

Cuja íigniíicaçaõ he. Aqui eííá TepultaJo Qiiinto Hirrío
J/iaternoj filho de Marco da tribu Galeria. Outra pedra eí*

ítà fia parede do quintal da Saíichriftia do Mofleiro de Che-•'."'
'

.
tas;

' " <*) 0%up, líh* 1. ccmwevtãr. B eip. 'Rcnran. Ccrelo Sigeni
itb. í . r. 3. deamç, jur. Rcm loaff- 'B^cb?, Uh 6- caP^ mtif.
V.m. Wjit.Jiv.lik 27.
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las, mas já tao ga ilida, que haverá trinta e trei atirtos

quando toy dãfcubãrtâ , fú aaõ pudsraõ ler tnais que eltas
ielras

F. G AL. ..

A. Q: .-.•.• FI
I- S.

Sóments lecolligadefta pedra, qua era fepulchral , e da
tribu Galeria o que nella eftava íepultado. De traz da Igre-^

ja de Sandllago, junto à porta á\$ calas de Dom Pedro
Fernandes de Caílro eftá huma grande pedra deraaroiore

vermelho jâfpeado : a qual foy memoria publica i e confer-

ya ainda todas as letras inteiras com a feguinte infcripçao.

D. D.
L. CANTIO. L. F.

GAL. M AKIN
EDI LI.

VI BI A MÁXIMA
AV/A ET

MARIA. PROCVL.
M AT ER HONOR.
C O N T E N T íE

D. S. P.

Significa em iingua Poftugueza. Por decreto dos Decu
rioeas. Vabia Máxima Avia mandou por eíla eftatua a Lu
cioCancio Marino Edil, filho de Lúcio dâ tribu Galeria

,

lendo íua mãy Maria Procula contente defta honra. Tem a

pedra algumas couías dignas de ponderação, como he o
decreto dos Decurioens , fem o qual fenaó podiaó levantar

memorias publicas a peíToa particular, e quando fe difpeii"

fava era com as mais beneméritas da Republica, e com
grande authoridade aella , como o devia fer Lúcio Cancio i

cuja

I
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cuja qualidade fe confirma com o oflicio, que tinha de Edil

o qual era hum magiílrado Curul , que havia em Roma
com quatro deites Edíjs , os dous principaes Curules, e
dous do povo, que eraõ menores , e correrpondia feu ex«

ercicio em parte ao de noíTos Almotaces ;
paiavra Arábia

que figniliía o que tem mando fobre pe7.o9 , e medidas,
para que diítribua o que a cada hum toca fem faude , nem
«íigano do comprador , o que nos ficou do tempo , que os
Árabes foraõ lenhores de Hefpanha.

Era eíle officio o terceiro na dignidade , e mando

,

que havia em Roma, e tinha a car^^o o provimento dos
mantimentos, para que naó ou veíle penúria delies , antes

fobejaflem em abundância. E em fiei dospezos , e medidis;
para que a cada hum íe deíle o que lhe tocava. Eitava tam-
bém a íeu cargo o reparo dos edifícios públicos, e particula-

res , e os gaftos dos apparatos que fe f ziaó para os jogos
,

e feitas publicas , e outras coufas depend mtes deita?. Deve-
fe notar também neíla pedra onomeM^r/^, que feacha
em algumas infcripçoens , das que traz Valério Probo em
fuás antiguidades Com eíta pedra fe confirma fer o appel li-

do A/^mc? antiquillimo , pois feacha também em outras
do mefmo tempo , huma das quaes partida , que parece foy
columna, e epitaphio de fepultura: eítá no jardim de Dona
Maria da Sylva , junto á Igreja dos Anjos deita Cidade,
en? que íe km todas ellas letras

:

D. M.
CORNÉLIA GAMIC.

ANN. XXV.
ETCORNELIVS

VICTORIN VS AN. XV.
ERATRI. ET SORORI

H S S
Ni AVRELIO. Ú. F. CAL.

MARINO.
HEREDES EXTEXTA MENTO.

C Cu^
(i) ^oan. Rofin, lib, 7, c* 24,& 2$. (i) Valer. ?rob.

lib* antiq. Koman,
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Cuja fignifícaçao he : Mjmoria coníagrada aos Deofes do
Inferno. Cornélia Gamicia deidade de ly. annos, eCorne-
lio VÍLÍJíino de quinze^ eílaó aqui fepuítados. Os herdei-

ros ardenaraó em íeu teítamento fe puzefle eíla fepultura a

ambos os irmâjs , e a Marco Aurélio Marino filho de Mar*
CO da tribu Galeria. Reíende nas annotaçoens âo íeu poema
de S. Vicente , faz menfaõ de huma pedra , que vio no jar-

dim
, que chamavaõdel-Rey> junto a Santos, que he de

D. Francifco de Alencaftre : a qual era fepultura de outro

Cididaó da tribu Galeria , e coatinha a leitura feguiate.

L. V A L E R I V S. G A L.

SE VER VS. AN. L.

H^ S. E. S. T. T. L. F I L I

PATRIP. C. ET
Q,SERTORIVS

C A L V V S. A T F 1 N I S.

Sua traducçaõ he. Lúcio Valério Severo da tribu Galeria

deidiíde decincoenta annos cítá aqui fepultado. Sejalhe a
t^rra leve. Os filho» mandarão pôr efta fepultura a feu pay,
eQiiinto Sertório Calvo feu parente. AUega Refende efta

pedra para provar , que muitas vezes os antigas uzavaó da
letra, I, fim piesmente, como fe forao dous : o que fe vé
no vocábulo, ^/i , que etlando em nominativo, vai por
dous o ultimo, I, e também na palavra , Valeri y da pedra
arriba referida. E neíta íe deve notar a ortographia de atfi-

nts , em que devendo eícreverfe com dous ff, fe ufa do t

»

em lugar do primeiro , eem Feito Pomperio íe achaó mui-
tos deftes exemplos. Também fe deve notar o chamaríe
efte homem Sertório

,
pela memoria do outro, que tantas

deixou em Évora i ea quem huma trsiçaô atalhou os paf«

fos
, porque caminhava a expelir deHefpanha os Roma-

nos , que em feu domínio fe tinhaó introduzido , c era

couza

(?) Kefend, inFincenu (t) feJI. ?om^. devcrbarfi-

gníficat.
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cQDzâ contingente , que efte fòfle parente ^do outro , e que
vieíle com eilc a efta Província.

CAPITULO V.

De outras pedras de Cidadãos da trihti GalçriUy e

da gèraçaÔ das Amenas-

NA6 íó com as pedras referidas fe prova ferem os Ci-

dadãos de Lisboa incluzos na tribu Galeria : mas com
outras , que também o confírmaõ. Huma eftá na parede da
porta da Alfofa com as letras feguintes ; que apenas íe po-

dem ler , e com elía outras pedras de folhagens, e lavores

de tempo de Romanos,

M. TA RaVTVS
M. F. G AL. MAX.
VM.VS* HvS. T.

Significa em nofla Ungua Portugucza: Marco Tarquino
Máximo filho de Marco da tribu Galeria ellá aqui fepultado..

Em hum caderno de varias antiguidades , quefoy do Me-
ftre André de Refende eftava a pedra referida com outra»
inlcripçoens Romanas : cujo treslado tem em feu poder o
Lecenciado Jorge Cardoío em feus manufcriptos $ era que
tambcm eftâ efte cippo.

D, M.
Mi A N T O N r

M. F. G A L. L V P I

OLISIPONENSIS.
xL S^ E,

C 3 Cuja
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Cuja íignifícaçaó he : Memoria coníagrada aos Deofes d,o

Infe. no. Aqui eftá fepultado Marco António Lupo natural

de Lisboa, íilho de Marco dj trihu Galeria. Entre outras

pedras , que fe achaõ n^ífta Cidade de ten^po dos Romanos
he huma fepulchral ,

que fe vê pela banda de fora da Igre-

ja da Magdalena junto á parede da Capella Mór •, a qual

eíleve primeiro na parede das caías velhas de Eitos* Mendezj^.

e foy achada com huma urna de finzas
,
que fe mandou lan-

çar no mar em tempo delRey D. Manoel , e contém as fe-

guintes letras.

CVRI A, ^. SEX, FE
NDANA H. S. E
TREBONIVS

T V S C V S V I R. E T.
AMOENÀ. M.
D. S, F. ^. a

Quer dizer : Curia Sexta Fendana eftá aqui fepultada. Tre-
bonio Tufco Teu mar/do , e Amena fua mãy lhe íizeraó pôr

eíta fepultura â fua cufta. E fe devem notar neíta pedra os

dous coraçoens na primeira , e ultima regra, que conforme
o meu juízo, deve íer hierogliííco do grande amor qué os
pays, mãys , filhos, e maridos íetinhaõhuns aos outros.

Porque fimtlhante pedra vi em hum pateo dascafas do Prior

dcBocellas
, que hoje he o Doutor António Carvalho de

Parada Aciprefte, qu^ foy da Sé defta Cidade , e continha

as letras que íe feguem.

D. M. S.

T

A

VRÍLIO
P A 1 R I P I E N

m TIS SI MO.
AN.J^.LXXX.^.ED
SOTIRIDIMATR.

-•.//.•S RATAN/.- .••••

Em
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Em noflo vulgar quer dizer : Meiroria confagrada aos

Deoíes Infernaes. Hum homem) cujo rome íe nõô fóde
ler ( poz eíte cippo a íeu pay Taurilio pi2ccf.ííin o de oi-

tenta annos \ e a fua rr ãy Sotirida. E 2 rrais celtbre de to-

das as pedras deíla qualidade
, que fe acharão neíla Cidade

foy huma nas caías dos Condes de Portalegre, quando á^i*

jfibandQ.fe ó edifício antigo fabricado ícbre os nriuros

da Cidade da banda do n^ar , íe achcu hum cippo cem as

letras > que logo refiriremos , lavrado todo em roda de fo-

lhagens, ejuntoaelle huma urna de vidro groíl a quebra-

da, e entre algumas cinzas , e carvcens muitas trcedas

de ouro, e prata de tempo de Romanos, anéis, atraca-

das, manilhas,, e outras )oyas tí>mbem de curo. Defcu*
berta a urna pelo pedreiro

,
que trabalhava na cbra , e por

hum lacaio do Conde que síTifíia a ella , e reconhecidas as

moedas , e peças , que havia dentro , íe efcondeo tudo de
forte , que nada pareceo , antes defapareçeo o lacaio j e nao
parou até entre Dour®, e Minho, donde era natural , e
comprou fazenda, e gado com que fe remediou. Apedra
fe lançou no alicerfe do ediíicio rcvo , e tendo delia ro»
tícia Valentim de Sá Cofmographo n ór, que foy de S. Ma-
geílade , como taô curiolo, a vio , e leo artes, que pa*

deceííe tal injuria , e coEtinha as feguintes letras.

D. % M,
JULIA. MAX. ÚNICA
FI L. M. AN N. XXX.

H. S. E.

M AXIM A. MATER.
P. C. M. H. H. N. S.

Cuja ígnificaçÉohe : AosDeofes dos defunto», Julía Má-
xima minha íilha única de idade de trinta arnos , e^á aqui
fepultada , fua mãy Máxima lhe fez pòr eíla fepultura em
que fe naõ handem enterrar os mais herdeirow». A palavra ;

única, fepcde tomar em dcm íentidcs, cuqueíora efla

de?
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defunta única em perfeiqoens , e dotes da natureza , OU
que fora huroa íó , que a mãy parirât Da urna, jóias, e
moeJas, que havia dentro entre as cinzas fe hade adver-
tir o que dizem vários -^íuthores de íer grande a vaidade
dos Romanos nos enterramentos de íeus defuntos

, princi-

palmente das moças donzezas, cujas cinzas , delpois de
queimados os corpos, metiaó em hum vaio de barro > oix

vidro com as peças ,
que mais na vida eftimavaó ; o que

chegou a fazer-fe com tanto exceíTo , que foy neceílario

prohibirfe nas leys das doze taboas promulgando a ley x i.

íbbre qui eícreveraó Joaô Rofino, e Jacobo Ravardo ,pe!

Ia qaal permitindo-fe as ceremonias , e expliaçoens dos^ en-

terras dos defuntos > fe evitavaô os íuperíiujs gaílos del«

Com occafiao da pedra , que arriba trouxemos
, que

eftá na Igreja da Magdalena , em que fe faz mençaõ de
huma mulher chamada 2ímena, nos pareceo dizer neíte

lugar, que humas vezes fe acha em pedras aivtigas efte

nome proptio, e outras appellativo, de que fe pôde infe-

rir ferem eílas mulheres pateatas , ou de huma mefma fa-

mília, Huma pedra íepulchral eítá em Colares junto á Cruz
de Santo André , que tem as íeguintes letras.

TERENCIA, L. F. MÁXIMA
M, ET. JULI4. G. R AMOEN.

AN. ZXV^IL.H. S. E.
S. T. T. L.

Qj.ier dizer , Terencia filha de Lúcio , e Máxima fua mây»
€ Júlia ^mena filha de Gaio de vinte íete annos eftà aqui
fepultaJa i íejate a terra leve, Na quinta de Jorge ^rraez
junto a -^lanqiier íe achou outro cippo com eítas Jetras.

D. M,

(i> Heroàmu lih. 4% hift. Aug, (i) Vmlfmgi Lm>\s lib. jj

cap* li.comment. Keip. Kom* (1) Joané ^ofiíh lik i*c^ 6-

4m$* Konif Jacobo Kau, in ^ij. leg. tabu^
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D. M.
A N 1 O N I A E
MÁXIMA E
A N. XXX]I.

C A E S 1 A A M O E N A
M A T E R t ] 1 ] A E
PIENTISSIM A E

H. S E.

Diz em noíTo vulgar. Mecnoria aos Deofes Infernaes. Cé*
fia -^níena mandou pôrelta íepultura a Antónia* Máxima
de trinta e dous annos fua filha piadoÉlTima, que squiet
tá fepultada. .

CAPITULO VI.

De mais Jepulchraes achadas em Lisboa , ejeti dif-

tricio^ e das certmcrJas tijadas iics €7iterros
dos defmitos^

^T O caderno do Mefíre André de Refende, já alie*

S' gado ( que em feu poder o Lecencesdo Jorge Cardo*
ío) havia outras pedraj, que elle hia recolhendo para quan-
do tratafle das antiguidades de Lisboa hun^a dí?s quaes era
eíta

i que eftava em huma torre ao chafaris del-Rey.

D. M.
RHODANI. MUIUBL
TEREN TIA NI::^;

A N N. IX.

: Signi!
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Significação as letras
, que í"e podem ler , Aos Deofes do

Inferno. Rhodano Muiubi Terenciano de nove annos*

Outúi pedra havia no mefmo caderno ,
que dizia achar-íe

no Caítello com eftas letras»

SEX. NUMISIUS. SEX. F."

PHILOCALUS. H. S. E.

SEX. NUMISIUS. NICEPHORUS
ANN. XVIII. R S. E.

A explicação deftas letras he. Sexto Numifio Philocalo fi-

lho de Sexto eftá aqui fepultado. Sexto Nu nifio Nice*

phoro dçdefoito annos de idade eíiâ aqui fepultado. Ou-
tra pedra diz o mefmo Refende

, que eftava na porta do
paõ em Sanflarem : a qual trazemos aqui porfer de Lis-

boa a mulher , que nelle eftava íepultada : cujas letras^

íaõ eítas.

D. M. S.

JULI. MARC. FAN. XXVIII.

JUL. PATERNA. MATER
F I L I A E. PIENTISSIMAE.
OLISIPONENSI. ARAM.

POSUIT
H. S. E.

A tradução na lingua Portugueza he Memoria coníagra-

da aos Deoíes do Inferno. Júlia de Marco de vinte e fe-

te annos eftá aqui fepultada, fua mãy Júlia Paterna poz
efta ara a fua filha piadofiíGma natural de Lisboa, E no
campo de Santa Clara nas ruínas de huns edificios junto ao

mar fe achou huma pedra quebrada em que íómente fe

liao eftas letras.

GE-
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GEMINIA MARCELI
MATER.

Qjier dizer. Geminia mnãy de Marcelo. A qual pedra com
outra, que le achou a i>. Nicoláo, eftavaõ também no
promptuario de letreiros deRefende, e dizia affini.

D. M.
C, JÚL-IUS C F.::

:::CAES. CLEMEN.
H. S. E,

A fignificaçaõ deflas letras he
,
que Caio Júlio, filho de

Caio eftá nella fepultado: o qual homem devia ver algum
cargo por mercê dos Emperadores , a que chama cleroen-

tiíTimos, Em o valle deChellasem huma quinta
,
quefoy

dos pays do Licenciado António Coelho Gafco , Juiz que
foy dos orfaôs nefta Cidade » ha hum cippo com todas

luas letras, as quaes contem a infcripçaõ íeguinte,

D. M.
JULItE. LABERNARIíE.
C. JULIU S. SILVANUS

JÚLIA G L A V E A
PARENTES

F.

Quer dizer. Memoria confagrada aos Deofes Infemae».

Caio Júlio Sllvano , e Júlia Giavea fizeraó pòr eítafepuí-

tura a Júlia Labernaria fua filha. Em hum degrâo daef-
cada

, que fobe para os psços da Alcáçova fe vè huma pe*

dra de jafpejroxo: a qual foy partida de outra, que era

D mais
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mais comprida , é as letras

,
que hoje fe lem nella , íao a$

feguiíites.

S. M. P. MYRTILUS
H. S. E.

E figVifi:a ern noílâlingua; Memoria coaíagrada aos Deo-
fes dos defuato?. Pubio Myrtilo eftá aqui íepultado- E
ainda que era coítjme mais ordiaario dos antigos , pòr fe-

melhant^'» depreca^^oens no alto das mais letras com a abre-

viatura O. vi. y\ , D. M. S. nao fe pôde conjedurar das

duas, S. M- íenao que quer dizer : Sacfum Manibus ^ os

anti]uirios IKe poderão dar melhor íentido, Devia efte

defunto fer natural de Mertola , donde tomou o nome ap-

pelativo. No paço do Duque de Bragança na parede junta

dâ porta ,
que entra para a fala principal , eftá hum cip-

po com a inícripçaô íeguinte.

D. M. S.

l^OSTHVMIO VICILIONI ANNOR
XXXV. PO STH V MI VS FLORIA
N V S F a A T R I P I E N T I S S I MO,

Cuiafigniíicaçaõ he. Memoria coifagrada aos Deofes do
Inferno. Poílhumio Floriano mandou por efta fepultura a

Pofthumio Viciliâóde idade de jj. annos feu irmaó piado-

fiflimo. E em hum do? baluartes do chafarís dglRey
, que

fica da banda de Alfama ha outra pedra íepulchral , cuja lei-

tura hç»

Q: CASSIVS
C A L V V S

,

H. S- E.

Que
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Que fem língua Portugueza [quer dizer. Quinto Caflio Ca»-

luo eítà aqui íepultado. Na porta traveíla da ^é da banda

de cima , fobre a fepultura ,
que eílá metida em hum ar?

CO, fe ve atraveíTada huma pedra íepulchral com eftas letras.

D. M.
A FR A. L. AN- XXVL

FT S F
VETIÒ MAlílTVS.

P.

Quer dizer. Memoria confagrada aos Deozcs do Inferno»'

Afra Lúcia de 26. annos eíTá aqui lepultada , feu marido

Vetio lha poz. Defronte das caías do Bailio de S. Braz eftá

huma pedra fepulchral cayada
,
que apena« íc lhe diníaô

^ítas letras.

Qi POMPEIVS Q.
FILIVS. H. S. E.

Diz em Poftuguez. Aqui eílá fepultado Quinto Pompeio
filho de Quinto. E he couía muy contingente, que eíleí

Pompeios foíTem defcendentes dos íilhos do greride Pora-

peyo , pois he certo , que fugindo à indignação de Júlio

Cefar , paíTaraô a Hefpanha , e nella foraõ perfeguidos

»

c mortos.

Com occafiaó de tantas pedras fepulchraei de tempo
de Romanos , como íe achaõ em Lisboa : nos pareceo di-

zer alguma couía dasceremoniâs ,
que uzavaõ nos enterros

de feus defuntos : as quaes deviaô também fazer noílos Lis-

«bonenfes, pois como Cidadãos Romanos guardavaõ todas

religio'*

(i) Hadrian, lurnolo llh, 14. âd^ierf. Jo(in. KirchmanL
ode SoLà- fun^ Ram. Ludovico Quichar, lib- 1- defuner, cap*
y.Fetroiu Satyr.fol, 79.
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religíofanentc Primeiramente lavavaô o corpo morto
CO Tl agoa queate » e ungindo-o com unguentos odoríferos

»

coroado com huma grinalda , o tiravaõ á porta da cafa: aon-

de po tio em hum efquife , com os pés para a rua , eítava

fete dias contínuos, e no oitavo levando diante hum hon-

rado acompanhamento o tiravaó fora da Cidade , preceden-

dolhe eftatuas de varoens famozos de fua geração , e no lu-

gar da fepultura fe punha o cadáver íobre hum monte de le-

nha feca, a que punha fogo o parente mais chegado , e ao

noveno dia fe faziaó as exéquias , e jogos fúnebres, dân-

dofe explendido banquete , e o meímo parente apartando

os oíTos das cinzas , os lavava com vinho , e leite , e enxu-
tos os metia na urna de vidro , chumbo , ou barro miftura-

do com unguentos aromáticos » e com lagrymas de parentes,

e amigos , a entregavaõ á terra , pondo a huma ilharga a

pedra da infcrip^aõ do defunto , com feu titulo fúnebre ; e

tendo porfagtado o lugar da fepultura, porque os cami-

nhantes o naó profanaíTem , declaravaõ nella o eipacio, que
cm circuito occupava.

Era coufa muy ordinária nos epitaphios das fepultu*

rasfazerfe deprecaçao aos Deozes do Inferno, ou das Al-

ma? , humas vezes com as letras D. M- e outras accreícen-

tando hum S. para que lhe foílem propicios; e por remate

do epitaphio rogavaô á terra que foíTe leve ao defunto, com
as letras , S.T. T. L. ò que também lhe deprecavaó de pa-

lavra em altas vozes ^ quando mettiaó as urnas debaixo da

terra , como tocarão Marcial, e Ovídio.

Também era coílume fazeríe huma pratica neftes fu-

neraes, em que fe relatavaõ louvores do defunto , e o pri-

meiro que dilte o& de Bruto, foy Valério Publicola , con-
forme

(i) Ifac CaFaub. in VerJ. num. 490. & ad Sttet, m Au-
giiflo. Aul.,Geh hb. ^. cap. 6. leld. antiq. Lilius Gyrald. lih

de var. fepel. rhu, Julio froiitUt, i. de limiú agrornm. Text^

inofficlna i,f). t'it, atver íi in humandi rlfJ^. GajyanX^athalog,

glor. mitndí conf, $ Joan. Reftn» íih, 5. cap. 5. de antJq. Rom.
Celi Rhodig. lib. 17. cap. 19» 10. &* ^l. Jacob. Ravar. lib.i.

•var, cap. 20. (i) Marcial Ub.$»eptg, 36*& lib.^. ^è^ã-i^*.
(i; Ovid^eleg. tnmorteTibiiUir

. ,_,
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forme a Blondo. VirgiHo, e Fabrício accrefcentao outras

muitas ceremonias, que íedeixaõ poi evitar ptclixidade

,

em todas as quaes os Romanos , ccmo gente mais politica ,

naõ uzavaó das barbaridades de outrai' uaçcens
,

p<?rqije (co-

mo diz Vegecio) tornavaõ á terra os corpos , que delia ti-

veraô principio, recebendo dos Gregos o coílufte de os

queimar , fendo o primeiro o do Didador Sylla na cala dos

Cornelios , temendo naõ lhe fuccedeíle o que a feu inimigo

Mário , a quem dezenterrou j e arraftou.

CAPITULO VII.

De outraspedras de tempo de Romanos
^ qt^efe achão

em Lisboa,

GRande foy o cuidado, e diligencia, que puzeraS os
Authores de Heípanha •, e fora delia , efcrcvcndo

grandezas de algumas Cidades; em defcubrir pedras de tem-
po de Romanos , com que abonar fuás antiguidades, pois

-(como muitas vezes fuccede ) fe averiguaõ com fimilhan-

tes documentos , couzas qne fe naó achaõ nos livros ; nem
as repete a tradição ; contentandofe os Efcritores com achar
algumas poucas letras em que fundar eíta antiguidade : a
qual quiz dar a Madrid o Lecenciadp Jeronymo de Quin-.

tana com achaque de íemelhantes letras.

Naó neceÂita Lisboa de mendigar eílas pouquidades J

-^porque fem as pedras já aUegadas , fe acbaô em Lisboa
-outras muitas infcripçcens , e penhores de antiguidade, de
que fe pudera fazer hum livro particular, como irerros

vendo no difcurfo defte. E huma leja a pedra , que eílâ ao
pé da Cruz de Sanfliago , com cuefe tem embaraçado rauU
tos antiquários

, que diz aíTim.

ASCLFPO
(O Blõiíá.Jih.i.Ecw. (i) [Firg^Ifb. 6.Georg fabrk.

in V<cnj. ca/. 21. Jlex, ^b Jhx. L 3. cop, 7. 2). Antov. de
\G^ieu:^.part* efiff, ii) Vegeàc h\. A.cap. 44 de remllit;

(O Quintana lib, das'grandezas de Madrid:
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A S G L E P O
G L I C 1 N I

DECIMÍ.

A qual ( conforme o tneu juizo ) nao tem nenhuma durida,

ou difficuldade nâ efpeculaçaõ
^ porque he baíis de eílatua

,

que foy polta a hun homem chamado Afclepo íilho de
(Jlicino Decimo. E ainda que na pedra , fe naó declara a

paiavra
, filio ^ he termo uíado em as divinas, e huma-

nas letras, como aeíte propofito deixamos tocado no ca-

pitulo decimo do livro primeiro deita obra, com alguns
exemplos. E nao faltou quem cuidaíle ,

que a palavra i

AJclepo 9 era abreviatura de Efculapio , e que a pedra era,

ara dedicada ao Deos de Medicina , o que nao leva cami-

nho , porque a pedra nao tetO forma de ara
,
que he a das

figuras dos aflentos, ou pedeílaes em que as colunas eí-

tribaò debaixo de fuás balis : nem as palavras , CliciniDe-

cimij fazem entaô fentido
,
porque haviaõ de eítar em

nomi.nativo, e figaificariaò , que Clinio Decimo poza-
quella ara ao Deos Eículapio , pelo que he efcufado c aníác

com mais efpeculaçaõ fobre o fentido delia.

A ara, que ha neíla Cidade dedicada ao Deos Ef-

culapio he huma piquena com a figura, que Morales apon-

ta , que hande ter as que fe dedicavao aos falfos Deofes da
gentilidade : a qual eftà junto à porta do ferro no primei-

ro dagráo da eícada , que íobe para NoíTa Senhora da Gon-
íolaçió. E diz o mefmo hííloriador, que as punhaõ oi anJj

tigos por reverencia dos Deoíes , que adoravaõ , ou por de-
|

VOÇ3Ó particular , que lhes tinhao , ou por voto i que lhes

tiveíTam feito, ou por outro algum refpeito de religião.

As letras, que na pedra íe podem ler faõ as feguintes;

AESCU.
(i) Moral, dtjcurj. i\.antiquit.
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AESCULAPIO
AVG

SACRUM. CUL
T O R E S E A R U M

..MAR1....-..S
M CO SS ....

..... MA CRI NUS
DON A VIT.

/is letras
, que nefta pedra eflaõ gafladas naõ da6 lugar;

a que fe lea o que relia dizia : ir;as clÊramente íe vé

,

que foy ara dedicada ao Deos Eícukpio : a qual lhe levan-

tou hum homem chíirado de fcbrercn e Mecrino : fendo

Confules , ou varoens do governo deita Cidade , os que
na pedra fe declaravEÕ , devotos de íeu culto , e adora-

ção. E como Efcubpio foy tido entre os artigos por
Deos da Medicina fe pôde cõjeaurar de quero lhe dedicou

a ara, que o fizeíTe cuidando alcançar íaude de clgunsa-

chaques , que tiveíTe , ou ouveíTe tido , r.ttribuindo a fe-

melhante Deii^onio a faude
,
que naturalrrente ccbrsria

em alguma doença, E era grande a rcligisô cem que os
antigos Teneravíõ elias aras, tendo para fi , cue ficava

fagràdo o lugar de fua coiccsçaõ, e que deviao gczar
de immunidade os que a elJas fe scolhiaô , ccnmetterdo
al^^um delito : como declarou Joaõ Rofino , e Juílo Li:

pfio.

No poíligo do ^rcebifpo quando y?6 para o cam-
po de Santa Clara no arco que íic« fobre a porta eftá encai-

xada hum.a pedra ,,que foy quebrada de outra mayor , naô
reparando o cffcial cm lhe fazer íemelhante injuria, eas
letras que lhe iicáraõ faõ as feguintes*

\^EGE-
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VEGETA
F L A M l N I O
M.G. FILIUS.

Naô fe pôde conjedurar deftbi pedra mais , que Marco Gál-

io , ou Galerio mandar por efte cippo a íeu pay Sacerdo-

te. Os primeiros que houve em Roma inílituio Rómulo
íeu primeiro Rey aos Deofes Júpiter , e Marte, e Numa
ordenou o terceiro chamado C^iiirinal dedicado ao raefraa

Rómulo já contado no numero dos Deoíes , e fempre toma-
vaô o nome daquella : cujos Sacerdotes eraó. Matéria di-

fuía , e de que largamente tratou Onuphrio. Entre as mais
pedras do caderno do Meílre André de Reíende, havia hu-

ma achada junto á Igreja de S. Mamede : que parece ara

dedicada à Deofa da concórdia com eftas palavras.

CONCORDIAE
SACRVM

M. BE BI VS. M. F.

M. M F E L
IVL. DAT

Quer dizer em noíTa lingua. Memoria confagrada à Deofa
da concórdia. Marco Bebio filho de Marco lha dedicou com
licença dos do governo de Lisboa. O que íe pode conje-

durâr deíla pedra he , que efte homem fazia efta dedicação

por fe haver reconciHado com algum feu inimigo , e íobre

amizades feitas , dezejando coníervalas > deprecavaá Deo-
fa da Concórdia

, que foíTe propicia a feu intento , levan-

tandj-l!ie eíta ara com licença dosvaroens do governo; a

qual havia de preceder fempre a fimilhantes dedicaçoens:

como tocamos em outro lugar.

Foy
(i) Oníiph, de ctvit* Kom. ça^, defim* Dial.
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Foy â Concórdia tida por Deofa da cega gentilidade,

principalmente dos Romanos : os quaes a todas as virtudes,

e vicios atribuhiaõ falfa divindade , dedicandolhe Templos,
e Altares. O primeiro , que em Roma fe lhe levantou foy
mandado edificar pelo Didador Furio Camillo no Capitó-
lio , e depois fe lhe edificarão outros quatro em dilferentes

occafioens , e tempos , de que tratarão Santo Agoítinho ,

e Tito Livio. E ainda que alguns Authores opinarão
, que

fimilhantes infcripçoens indicavaó haver Templo fundado
ao Deos Gentílico que nellas le declarava , na parte em que
foraõ achadas , naõ ha argumento provável , nem verifi-

mel
,
porque era coufa muy ordinária entre os antigos de-

dicar eítâs aras a feus falíos Deofes , nos lugares , campoj;
c caminhos.

Por via do Lecenciado Jorge Cardofo houvemos ou-
tra pedra, que eítava antigamente no alpendre da Igreja

de 5. Nicolào > a qual continha as letras feguint@St

I N M E M O
ARRIE AVIT^

M ATRL Q^VINTVS
CASSIVS AKRIANVS.

Significa em noíTo vulgar. Quinto CaíHo Arriano dedicou
efta memoria a Arria Avita fua mãy. Efta pedra naõ pare-

ce fepulchral , fenaô baíe de alguma eftatuá, ou memoria
publica

, que eíle homem levantou a fua mãy cora licença

do Senado , como era cofturae.

E CÁPI*
(O Santo Agojlinholih, decmt.capK^^S' ^^^^ Livtolib.

ab urbe Condita.
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C A P I T lí'j£'t5 ^ TÍIL

De huma pedra achada em Lisboa cotn que fe cofjfir-

ma haver nella Templo dedicado à Deofa Thetis^

com outros raftos de notáveis antiguidades.

ENtre as mais pedras que forao achadas em Lisboa era

celebre outra das ruinas da Igreja velha de S. Nicoláo
defta Cidade: a quâl a poucâ noticia, conhecimento» e
eftirna de íimilhantes antiguidades fez lançar nos aliceÍTes

da igreja nova ; mas foy a tempo, que querendo© os pe-

dreiros fazerlhe aquella injuria , acertou depaílar o Lecen-
çiado João Baptiíta Grafiaó Auditor que foy da armada Real;
e vendo que aquella fe ficava efcurecendo , pedio tinta , e
pena a hum vizinho , e no pouco tempo , que os pedreiros

lhe concederão pode apenas tresladar as letras
, que erad

eítas.

DIS MARIS S A C
NAVTAE. ET. REMIG.
OCE A ::;::::: NVS

IN TEMPL; TETH;:::
;::;::::: lOBTVLE

RVNT. PRO. TVENDIS

Sabendo ò Lecenciado Grafiao ,
que eu^trabalhava neíía

obra , me diíle que tinha hum thezouro
,
que darme para

ella , e quando mecommunicou fer eíla pedra, a eftimey

como precioía , e mUÍto mais
,
porque fenaò chegara a mi-

nhas ^ÍQ% pelas íuas t naô^ havia delia nenhuma noticia. O
íentimen»
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fentimetito queelle tinha era , nao poder tirar todas as le-

tras , ecom as que íupria , explicava o letreiro aíTim. Me-
moria coníagrada aos Deofes domar. Os marinheiros, e

barqueiros do Oceano offereceraõ eíle dom no Templo de
Thetis , paraque lhes livrem fuás embarcaçóeng de tempe-
Itades, Dedicaraôlho por voto ,

que tinhaó feito.

Com eíta pedra ficamos claramente averiguando/
que no tempo da gentilidade havia em Lisboa Templo de-
dicado ao faifo Ídolo de Thetis , que he certo eítaria juato

á prava do mar, porque fingiao os poetas íer Deofa delle

,

e mulher do Oceano , com o qual andava em carro guiado
por monílros marinhos ; bem que S. Fulgencio , e o
Conde Natal com outros My thologios digaô , que toy pri-

meiro caiada com Peleo, da qual hauve por filho ao valero-

ío Achilles , fuccedendo neltas bodas a origem da maçaã
da diícordia. Os Deofes do mar

,
que na pedra invocavao

eftes mannheiros eraóPalemon, Peneo, Salacia, e outra
caterva mais

, que fora largo referir.

Com OGcafiaó deita pedra, ede outras a que fimi-

Jhantes injurias , nos pareceo dizer neíte lugar o grande , e
fatal defcuido, que na confervaçao de fimilhantes antigui-

dades houve fempre , e ha nefta Cidade \ a que devia acu-

dir o Senado da Camará , fazendo poftura
,
porque fe man-

dâíTe aos pedreiros , que achando alguma nos edifícios
, que

íe derribaó , com algumas letras , a nao quebraííem , nem
ufaílem delia fem veítoria do Vereador do pilouro das o-

bras , para Iheaííinar lugar no mefmo edifício , onde íe co-

locaíTe , para fe nao perderem fimilhantes memorias

:

pois com ellâs íe ennobrecem tanto os lugares ; e defcui-

dos defta qualidade^ he vergonha , que fe achem em huma
Cidade como Lisboa , tendo todas as de Hefpanha , e fo-

ra della^tanto cuidado com fimilhantes coufas por lhes nao
dároccafiaõ a que nos tenhaó por bárbaros, e que fe cui-

de, que os que houveraõ de tratar deílas grandezas publi-

cas, attende mais a feus particulares.

Com eítes defcuidos continuados defde mu'tos annos

E 2 vemos
(I) S. Fulg, hh 2. Mytholoí^. Natal Com, lib. 8. My^b.

cap. 2.
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vemos algumas pedras poítas em parte , que naó pod^ni fer

lidas , como he huma que eílá na efquina do baluarte pe-

gado ao chafaris del-Rey atraveffada , etaõalta, que fe

naò pôde ler,mais q MATER na ultima regra.Também em
hum baluarte , íobre que íe edílicaraõ as caías do Conde
de Portalegre, dabariJa do mar , ellá huma pedra atravel-

fâda com muitas letras cubectas de câl
, para que íe naó

loubeíle a antiguidade , que enlerravaó. Outros muitos

raílros delia fe achaô neíla Cidade , dignos de fer nota-

dos : como he hum pedaço de columna muy groíTa, que
eítà junto a huma parede na rua doBaraõ, defronte da

Íngreme que defce à Praça dos canos. E outro pedaço de

columna mais groíTa , que eftá em huma logea defronte

das cafas do Gorreyo mór.E pelos muros da Cidade da ban-

da do mar, e nas paredes da Sé da banda de fora , ena por-

ta da Alfofa , e no canto das cafas dos Provedores do Hof-
pital Real , le ve n muitas pedras com lavores , e folha-

gens de tempo de Romanos : como o era também outra
pedra de íeis palmos de comprido, e dous de largo , com
três círculos ) & dentro de cada hum delles huma íigur*

de animal com azas nos pés , que parecia ao Cavallo Pe-

ga fo , ou Ipogrypho ; a qual pedra foy achada com outraa

em Ghellas , abrindo-fe os aliceffes da Capella mór.

Ê huma das mais notavei^s antigoalhas , que íe acha-

rão em Lisboa, foy, que abrindo-fe os aliceffes das cafas

de Pêro de iVLendonça de fronte de Santa Clara y fe acharaa

muitas abobedas piquenas feitas de argamaffa, e dentro al-

gumas urnas de vidro groílo efcuro ^ e outras de chumba
cheasde carvoens , e cmzas , em que fe deviao guardar as

dos defuntos, que os Gentios queima vao , conforme a feus

ritos, e os mais notáveis deíles vazos , eraò dous , que
ainda fe confervaó inteiros em caía do Monteiro mór Fran-

cifco de Mello: os quaes parecem de porcelane groffa da

Índia. Conforme o meu juizo erao eftas abobedas íepultU"

ras das que os antigos chamavaò: Savcophagos ^ em que

enterravaõ os mininos , que na5 tinhão ufo de razaô , e

havia lugar deíignado pelos Pontífices , e Augures , para

fiínilhantej, enterros^ : o que fe fazia em todas as Cidades
prin-
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priticipaes > como affirmsõ Elhabaó , ]o2Õ Roíino, e Vu'
olfango Lazio, que oinfinua de hum lugar de Suetonio,

eduas infcrjpçcens de íepultúras
, porque haver tantas na-

quelle fitio , me faz preíumir, que era Jugar defutado
para ellas. Também fe achou nelle hum IdoJo de bronze

dedous meninos abraçados, ra forma que os Aítrokgos
íiguraó a Caílor , e Pollus filhos de Júpiter , e Leda , que
convertidos em eftrellas,1aô oSigno deGeminis.

E entre as mais antiguidades , que neíta Cidade te-

nho defcuberto foy em hum almazem debaixo dos paços
do Cailello : cnde le m:etem arn as , e outras coufas , a ca-

beça de hum snim^ah cuja forma hede Uíloccm à(^\\^ gran-

des colmilhos virados para baixo
, que o fszem disforme,

e já taõ gaftado , e confuroido da grande antiguidade
, que

felhenaó diviíaõ os olhos, nem cutraí feiçoens do fociv

nho
,
que eílá metido em huma parede. Nao lem.os que

Gregos i nem Romanos adoríílem figuras de animaes, co-

mo dos Egypcios efcrevem Eftrabaõ
, e Dicdcsroíe quan*

do queiram.os dizer» que eftes , cu osTyrios, Pbenices.
ou Carthaginefes trouxeffem a Heípsnha íua sdorpçsô :

como trouxeraõ a de outros^ Ídolos y temos ponco funda:
mento para o conjeflurar.

C A P I T U LrO IX.

De como OSía^viatio fííceãeo no Império do Mm?do a
feu tio Julic Cefar j e do templo , cue leve cm

Lisboa cemparticulares Sacerdotes.

Continuarão Júlio Cefar, e Oflaviano feu fcbrinho»
e filho adoptivo , o Senhorio de Hefppnha , a qu?l

eíle acatou de pacificar , ítbjugsrdo a feu Império os m-
domitos Cantabros, Gsllegos , eLufitancs : cujos fwcef-

ios
(1) EfrahJib. j. Jcan,Eof. lih. y. c. 39. ant, Faelfr^^

Itíz. hl, 3. cop, 1 1 . Cif) tnt. BcnL Sueton. ifi Imit. (r) £/-
tiíib, A; 7; Lieder. lib* i.cap. 4.
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íosirelataõ Dion , Oroíio , Floro, Suetonio , e os qne os
tegaem. Acaboafe elta guerra de tçdo aos vinte e três an-
nos antes do naíclmento deChriftó, tendo durado quaíi
duzentos annos (como íecoUige dos Authores citados.)

Eaccrefcentaô Morales , Vafeo, e outros
,
que achando-

íe Oílaviâno em Tarragona , foy vifitado de divcrfos Reys,
e Principek por íeus Embaixadores : os quaes com riquilfi*

mos dons procuravaó conciUaríe com elJe.

Siguiaõ também os Hefpanhoes a Corte de Augu-
ftoi pertendendo faculdade Imperial para dedicarlhe Tem-
plos de advocaçaó de feu nome, fazendolhe nelles facrifi-

cios: como a hum de feus fallbs Deofes. Cegueira grande
da adulação , e lilonjacom que os homens adoravaõ outros
comoelies \ Singularizaíe Fr. Bernardo de Brito em dizer

^

que os moradores de Lisboa pròcuravaõ alcançar a mefma
licença, qaeíendo-lhe denegada pelo Emperador, funda-
rão o Templo do Sol , e Lua , de que fizemos mençaõ ne«

íta obra, confirmando- ô com três pedras achadas apouca
diftancia do lugar da fundação.

E contra a opinião de haver denegado Ocílaviano a

noíTos Lisbotieníes a faculdade de levantarlhe Templo dedi-

cado a fua falfa divindadej temos três pedras
, que o confir-

niao com hlítoriadores que o dizem. A primeira efteve na

Igreja de Santiago de [ta Cidade , e he celebr^ entre muitos

Authores que delia tratarão : a qual continha a infcripçao

íèguinte.

DIVO AVGVSTO.
C ARRIVS OPTATVS
C. IVLI VS EVTI CHVS

A VG VST ALES.

Cuja

(i) Dtoii, lib. 5"}. ?mL O^ojWé.G. cap- 21. Luc. Flor.

lih. 4. cap.fhnl. ^iieton, in Augiifla cap. 20.
.
(i) Morah

líb, 8. cap, 5'j. Vaj\ ú9m. %. cap. 12. <i) ir. Bem. lib. 4.

€ap,i^, (I) Lib. 1. cap. 5'. (i) Moral. lib. 2. cap. SS*
• PiUaríim de Roa cap* 2> das antiguidades de Ecija.
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Cuja fignlficaç^b. Cayo Arrio Optato, e Cayo Júlio Euti-

cho Sacerdotes de Auguílo dedicarão eíla memoria a fuá

divindade. O Padre Mariim de Roa foy notar neíla pedra

a qualidade do primeiro Sacerdote^ q devia fer peíloa m.iiy

qualificada por gerarão : a qual fe tinha eítetidido larga-

mente por toda Heípanha, e o prova com outras pedras

em que íe faz mençaõ da família dos Optatos» E Ambro-
íio de Morales notou também , que tendo dado a lifonja dos

Komanos em confagrâf íeus Emperadores , e fèlos porDeo-
fes , lhes fma^kraó pârtie-ulares Sacerdotes , a qué chamava6

ífcomo apontou Guilhermodel Choul ) íV^/z/w zir-i Jltígu-^

:fiai€s ,^ àQ qUQ havia Gollegies com leu; Reitor châmatfo
tJãimn : cuja primeira crea<^aó attribue Júftb Liprio a Ty.
betio: pofíóqueC como jadilkm.oí em ^outro lugar ) algurís

fa^zei^ â^Ron>ulo feu primeiro inltituidor. E cobrou tanfa
author idade o Collegio de Roma ,

que Galba fendo Empe-
rav^õir pibcurou entrar nelle pela honra que diílo fe lhe po-.

diaíeguir : como eonfta de SuetoniG em ftíâ vida.

D aqui fé pode inferir a grande prehèíniineftcía a ;qu^
afcendiaõ es que eh^gá^aõ a- (^Sacerdotes em fimilhanteS
Collegios, em que fomente entravaõ peíToas qualiricadas;
e em que também havia Sacerdotizas : como o foy Livia
de feu marido Áuguílo; e nas Cidades princippes fe guar-
dava o meflno eítylo^ iprincipalmente fendo Municípios,
quenos officiosj -magifírados^, e dignidades , fe aíTim^ilha-
vaõ com a mefma Roma», como era Listoa. E os nomes
deíles dous Sacerdotes indicaò íua nobrez»

, porque a dos
Cayos, naõ era inferior a dos Optatos, e o nome dos pri-
meiros foy próprio de illuílriffimos Romanos , e ainda Em»
peradores» '

*

1 Também íe pode reparar muito no fobtenome de
Arrio, por fer celebre entre os Romanos a hiítoria de Ar-
ria , exerpiplo de confiantes , ecaftâs matronas : a qual fe

•iflíraveíícu ccmi huma eípada, fabendo que tinhao condem-
nado a Peto feu marido,, dando-lhe occafisõ, a que elíe íi-

-zeíle o mefmo. Marcial o celebrou em hum Epigramma
com eíles verfos.

. Cafta
(I) Chotil atitiq.V^eJig' Eom.JoL 172. (r) Litflnsim
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Cajlafuoglàdium cum traderet Ária Pmo
y

Quem de vifceribus traicerat ipjafuis
Si quafide^. vuhms quo^feci non dolet , inquit i

Sed quod tufácies , hoc mihi Patê dolet.

E he coufa poíTivel
,
quenoíTo Cayo Arrio foíTe da géraçaS

defta valerofa matrona, e que fo tiveíle eilendido nefta

Província
, purqne iíndré de Reíende trata de huma pedra

achada junto ao Jugar de Terena,^ que hoie ejílâ na Igreja

dos Frâd;ís Agoílinlios de. ViUa Viçoía , na qual íe faz mea-
ção de Arrio' Badiolo. E no íicn do capitulo^, fizemos men-
^aõ de outra pedra etn que fe acha o nome de Arria Avitai
que também feria da meíma gèraçaõ.

Outra pedra eftá fora da porta do Sol junto a huma
janèlla das cafas do Prior de Santiago , em que fe faz mm^
çaó de hum Sacerdote A\xg\x&,^\^ e por eftar muy alta , e
as letras gaitadas

I
íeaaõ podem ler mais que as íeguintes.

MERCVRIO. AVG.
SACRVM. e. IVLIVS

:;!!GVSTÀ^Ía d'd.

E por iílo feaa6 pode conjedurar defta pedra mais; que:
Cayo.JuUo Sacerdote Auguftal dedicar efta ara ao Deos
Mercúrio, e he coufa verifimel ,

que efteiejao mefmo Sa-

cerdote da pedra de Santiago
, por ter o mefmo nome ; o

qual devia fer devoto- do falío Deos Mercúrio pelo haver fa-

vorecido em algum trato mercantil, compra, ou Tenda que
lhe tiveíle bem fuçcedido, porque a cega gentilidade o ti-

nha por avogado da mercancia , e ainda que houve muitos

deite

(O Marcial líb^i* (i) RefendJib.^^antiq.
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ídefle fioníe \ diíTe Túlio

, que o mais celebre de todos foy

foy fiiho de Júpiter , e Maya > ao qual attribuem poetas,

einythologios âscouzas dos outros. O noílo Principe dos

poetas o pinta com a coftumada elegância naquelles verfos.

Jdpelo ar o Cylleneo voava
Com as azas nos pés a terra dece^

Sua vara fatal na maÔ levava

Com qne os olhos canfados adormece^

Com ejias trijtes almas revocava

Do hjferno , e o vento lhe obedece ,

Na Cabeça^ ao galero cojtumado ,

E dejla arte a Melindefoy chegado.

Acha-fe ontra pedra fepulchral de hum Sacerdote deíle

Collegio , na parede da banda de fora da Igreja de Unho;»

com eílas letras.

AULIUS MUNII
BIT A LIGUS

A U A U S T A L. H. S,

"Cuja figniíícaçao he. Aqui eftá fepultado Júlio Bitâlico fí.

lho de Munio Sacerdote Auguílal. E nao fe repare em ef-

tar a palavra Julius efcrita com a letra G , porque deitas

barbarides fe achaõ muitas em pedras antigas. Tomarão
eftes Sacerdotes o nome de Auguílaes de Augufto Cefar

,

naõ porque foíTe próprio deile Emperador: mas figniíica-

tivo da divindade , que nella reconheciad , tendo-o por
Santo , ou coufa vinda do Ceo , porque chamando-íeThu-
rino fendt) menin» , e votando alguns, que íe chamaíTe
Rómulo, como novo fundador de Roma , prcvaleceõ o

F voto
(i) Çicer, líb' 3. de nat.^ Deor, (i) Camoens lnf.\^
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voto de Munacio Planco
,
para que fe chamaíTJe Auguílo^'

nome de grande honra , e mageítade : porque fomente fe

attribuia aosDaofes, templos, e lugares Religioíos , co-

mo diffe Ovidio , Refende , e o P. Roa \ e nelte íentido

advertio Vertranio , que íe engaaaraõ os que cuidarão

,

que o tabernáculo Auguftildo pretório dos exércitos Ro-
' manos tomara efte nome de Augullo, fendo que lhe foy
dado por fe porem nelle as Imagens , ecoufas Sagradas da
milícia.

Ifto confirma Sexto Pompeio com a etymologia da
palavra : Aiigulla y

que figiifica : coufa fanta , àiãaab
avmmge/luicono fe fora feita pelo agouro feíice , que
as aves fignificavao , donde veyo chamarem-fe os templosj

Auguftoí , e as Cidades, cujas fundiçoens faziao: Aufpka*
to , que era a confultadoà Augures 5 os quaes achando os

agouros favoráveis , declaravaõ ferem os Deoles fervidos

de que a funJaç^o fe ffieíTe-, o que difpunhaô com cere-

moaias de Religião ao modo Ettufco» com que o lugar y

fiv;ava tido por coufa (anta , e fagrada.

CAPITULO X.

De algtmiQs memorias de Augu(lo , efetiy

Legados^

CElebre foy o Império de Augufto pelos grandes fei»

tos, que acabou , Províncias que lhe unio , e paz uni-

verfalcomqae o Mundo prevenio a que lhe havia de na-

cer com a vinda do íilho de Deos á terra , tendo principio

aos trinta e oito annos antas delia o contar-fe pela era

de Cefar , coufa das mais celebres , que teve o Império

de Augafbo, e que permaneceo em Portugal atè o anno

de mil quatrocentos e quinze , em que El-Rey Dom loaa

o pri-

(i) Aurel, vi^or, in Augufl. (i) Oviãélih.i. faft.KeJend.

iib, I. aimot, ^o,in P^mcent, K9a l^b. ^^ eap> 11. das anti-

guidader Eaya. (i)Sexs. Fomp» de verk flgnificaí, Ennius^

4ipud varrân> dereriíjtkdc^ i. Qicer&prodOitiQ Juiu^
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1

o primeiro a extinguio, e de cuja origem trâtarfig larga-

mente o Doutor Vergara , Joaõ Gines de Sepúlveda , e
muitos hiftoriadores de Heípanha.

Chegou-fe o anno vinte e quatro antes do nacimetip

to deCliriílo Noflo Senhor, em que Augulto cerado
Mundo, e porque naõ pareceííe ,

que queria lubrogar-fe

todo o matido da Republica , Uie deixou alguma fombra de
governo, repartindo com ell a algumas Provinciaò j entre

asquaes lhe ficou em Hefpanha toda Andaluzia, como a-

quella , que já eftava pacifica, e Áugufto reteve a cite-;

rior, e Lufitania coro pretexto de que neceflitavaõ de mayoc
defenfa. E notou Relende , que o naõ fizera por conlervar

a Republica na antiga authoridade : mas que fe adjudica-

ra eítas Provincias , por ter em feu poder os exércitos >a
gente militar , para que o Senado naõ pudeffe em algum
tempo repetir fua liberdade,

Seguio-fe deita forma de governo, que as duas Pro-

víncias de Hefpanha, que até entaô foraõ Pretorias , e Con-
luiares as vezes que a necelFidade o pedia , fendo Confu-
Jes . Proconíules , Pretores, e Propretores os que as go-
vernavaó dahí por disnte) ainda que vinhaõ com eíles tí-

tulos) traziaó também o de Legados Coníulares , que era

cargo novamente creado por Auguílo , aílim em Hefpa-
nha, como nas mais Provincias do Império , lucedendo ha-
ver nefta algumas vezes quatro, e cinco deíles Legadas
( como aefte propofito refere Morales ) e parece por dif-

ferentes infcripçoens de pedras daquelle tempo. De huma
achada em Lisboa faz menção Fr. Bernardo de Brito, a qual
eftà na porta da Alfofa , já ciiberta decai, e em parte que
ninguém repara nella, e contem eítas letras.,

aUADRATUS. LEG. AUG. PR. PR.

F 2 Qual
(i) B.Juan de Vergara. Juan Chies de Sepúlveda lib.

rat. nnn. (i) ^ejend. lib. 3. MoraL lib^ 8, 'cap, 52» (i) Fr»

Bsrnari, lih. y. cap* i . Manarch,
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Qual foíle o intento com qué fe poz eíta pedra j nos nao
pode conftar ^ por íer efta a ultima regra. E nas duas pedras

que trouxemos no cap. j. do fegundo livro , fe faz menção
de Gefto i\cidio legado de Auguíto , e Fropretor da Pro-

vinda deLufitania , e réparey em huma delias chamar-fe

feu perpetuo Legado : fendo limitados os governos dos
Komanos, e que nenhum fe alargou tanto em Portugal t

como o de Otto Sy Ivio em tempo de Nero , e foy a caufa

porque o Emperador lhe tinha uíurpado fua mulher Popea^

mas a iílo íe poderá refponder , que eftava Augufto tâõ la^

tisfeito dos ferviços 1 que Acldio lhe tinha feito nelta Pro-

víncia
, que lhe alargou o governo pelos dias de fua vida,

e que efta eraacauía, porque fe intitulava Legado per-

petuo.

Também pôde fazer grande duvida tec huma das pe-

dras fobre*nome de Perenne, e outra naó j fendo os Roma-
nos taó vangloriofos , como fe deixa ver nos muitos fobre"^

nomes, que íe applicavaó , principalmente em tnfcri-

pçoens de pedras, como memorias mais duráveis. Pode-
ra-fe attribuir a culpa do official , que lavrou a pedra, mas
eu me naõ determino a fazelo , efperando ,

que melhores
Juízos o difcurfem.

Naõ tinhaõ eítes legados a' jurifdiçaõ ordinária dos

Confules, e Pretores • fenaõ a que elles lhes davaõ, man-
dando os com fuás vezes , e poder , tratar as coufas da
paz, ou da guerra : as quaes peíloalmente naõ queriao, ou
naõ podiaõ fazer , e porque os mandavâõ , tinhaõ nome
de legados, como tem os que faõ enviados pelos Sumos
Pontilices , e porque âquelles levavaõ o mando , e poder

dos Conluies , ou Pretores , diz Morales , que fe pódcm
chamar feus Lugartenentes.

"

Também efcreve o mefmo hiftoriador , que eftava

por efte tempo Hefpanha taõ povoada de Romanos , e ti^

nha de forte admitidos feus coftumes , que a mayor parte

era hum retrato de Roma; cuja lingua Latina falavaõ os

Heípanhoes taõ trequentemente , que vieraõ por difcur-

fo de tempo a efquecer-fe da natural \ fendo a caufa princi-

pal os muitos Romanos, que nas Colónias , e Cidades prin-

cipais
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paestinhâo tomado domicilio côm que os naturaes delias

íe reputavaõ por nacidos da meííKa Rcroa : o que tudo íe

colhe deEílrabaõ o qual dá a entender o eílado en^ que o
JVlundoeftava no tempode Auguílo, com eítas pslavras :

Ufiiverf£ atitem hujíis regwmsj í^ua^cnanísjartt.jar-

tim a regibus tenetuTy Romani ipji teneu.i^ Tro^hnãas Gp*

peiant , m qi-ías , & ?r<^fídes , & jQiiaferes mntunt
, qui

trtbuta exigant \ hi quais tamen l-hera í^u^.dam Jtiíit àvi'

tates y
quarumnonimlla in Romanorum avíieltiam ea Jege

lenerunt : notimiUís ,
&* tpfi pofiea honortm lahentes^ llher^

taíe eas dofiavere. Deflas palavras de lílrabão íe cclJige

a liberdade em que viviaõ os moradores de Lisboa em tem-
po de Auguílo Cefar , por'efíarem ccDÍederados com os
Romanos: cuja lingua , e governo ferido univerfal , em
todas as Províncias, naõ tinhaõ admitido, confervíndo o
antigo de feus antepaílados ,. porque com eíle psâo íe

unirão com elles , e a lingua Latina a sdn itirisô por urba-
nidade , e naô por obrigação. E o sch^r-íe em Listos pe-
dras deftes Legados ; naõ argue

, que lhe eíHveífem fu-
bordinados, porque das inícripçoens delias ncôccnílsjque
lhas dedicaílem , fenaõ que elles mefmos as pu7.eraõ.

C A P I T U L O XI.

Do vacimento de Chrijlo Noffo Senhor ,
é^ pfiaesy

que o amíunciarao em Hejpmíha , fuccejfàõ de
Tyèerio no Império Romafw

, ^ embaixa-
da f que a Cidade de Lisboa lhe en-

vau ^ alfobre que.

CHegou-fe aquelle ditofo tempo-, que os Propheías;
^e antigos Padres defejáraô ver , que foy o da Encar-

nação do divino Verbo : o qual querendo confúmar a
obra daredêpçaõdo género humano lhe deu principio na-
cendo em Betlem das puriííimas entranhas da Virgem
Maria Senhora Nofla ; e aflim como no Oriente huma ef:

ii) EJirab.lib*6^&J7.



44 Livf'0 III* fia fundação ^ antiguidades]
trella anriunciou feu felice nacimsato, no Occidente deu
delia noticia à gentilidade huma nuvaín tao clara , e ref-

pladecanta» qu;: alumiando cooio Sol tornava a noite em
dia, aílin o arfícínao o Bifpo Dom Lucas, d^Morales,
Padillii, Taíiiayo, e Matute alegand) a Ghiroiica gene-
ral de He(panha ; e corno fe nacéra Ghriílo mais em parti-

cular para illuftrala como a Fé,e Religião, que como princi-

pal Província do ivluado havia de abraçar; concordaõ noílos

Authõres, qye na parte mais occidental delia fe vio efta

iu^ com mayor claridade banhar os Orizontes.
Do que teítificaõ tantos Efcnptores podemos infe-

rir claramente que Lisboa como terra mais Occidental de
Hefpatiha , gozou por efte meyo logo que Chrifto naceo
as feliciílímas novas defua vinda á terra: a qual Ihecer-

teficáriad mayores prodígios, de que fazem menção Au-
thõres fagrados, e profaios , e hu n delles foy apparece-

rciu em rfefpaaha tresSo;:s, que pouco apouco , fe ajun-

tarão em hum •, defpois de fallar na Eftrella dos Magos

,

fonte de Óleo , que manou em Roma o dilFe S, Thomas
com eílas palavras : Et in Hijpmiéi apparuerint treí Soles

patilàtlm iii iinum coeuntes- Com pouca differença de pala-

vras odiiTetanbem Flávio Dextro, allegado por rodos os

que o feguem.
Em que anno dos de Augufto foíTe o nacimento de

Chrifto difcordarao os fagrados Efcriptores , originando-

fe a duvida ( conforme a opinião da S. Auguftinho)d2
ignorarem alguns a Ordem da fuceííaõ dos Confules Ro-
manos AíTi n o efcreve Morales, e allegando a Onuphrio,

e Carolo Sigoaio diíle Agoílinho Torniello , que iíto pro-

cedera das mudanças, que ds Reys, e Emperadores fize-

raõ no Kalendario , dextro ( cuja hiíloria omnimoda tem
dado

(r) Epijcop. Ttid. m Chron. Moral lib. 9. cap. i. Vadi-

lha Cent. i. htjl. Ecclef. Tamalo hiDextr, nov. 4. Mhut. 1*

xtof yiundic. 5. §. 5. (i) Jal. òbjâq. de prodigiis cap. ii8.

(t) Thfim. 5. p. ^. j6. n, j. ai j.D^xí. an r. Chrijl, & Bh
var tbi, Silente lib. 5. cap- 54. (i) S. Augiift.dib. i, c.i%. dt

do&-, Chrifllan Morais Ub. 1 1 . in principio, Augujt* TornieU

mprxf. ami^L (i) Dext. an» r. ChriJtK
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dado grandeluzaos Modernos) pocn) c prirreiroarno de
Chrifto no Coníulado de Cornelio Leriulo, e Valério

MeíTala : aos 752 da função de Rcm?. /jprovEÕ , o que
Dextro efcreveo , acertadilílmos Authores em n^cteiiade

cômputos : quaes o foraõ Cafliodoro , Joaõ Cufpiniano , e
outros ,

que aeíle propofito citaó D. Thomôs 1 smsyo , e
Fr» Francilco de Bívar , os quaes deixando por incerta a
ordem dos Confules Romanos , feguireó a Chrt nclcgia das

OlyrapiadaSf que começarão antes do prineiro ar;no da
reynado de Joathaõ , e elta foy a que appiovou S. Auguíli-

nho por acertada, e de que tratou largamente Fr, Àlcníb
JMoldonado.

De haverem feguido outra differente Chronologia
nafceo a variedade t que ha nos annos da creaçaô do mun-
do, fundação de Roma, e nafcimento de Chrifto: em cujo

tempo gozava noíTa Lufitania da paz univerfal , que os Aiv
jos lhe annunciaraô , quando Odaviano mandou cerrar ter-

ceira vez as portas do Templo de Jano 1 tendo por divina

permiíiaõ haver ceílado as caufas de eftarem abertas » que
eraò as guerras que os Romanos faziaõ ás Províncias , que'
conquiílavao coftume que teve principio na guerra dos Sa-
binos , durante o reinado de Rómulo.

Succedeo Tyberio a feu íogro Oflaviano no Impe»
rio do Mundo , fendo muy defemilhante a elle em cruelda-
des , e execráveis vícios , com que depravou a Republica ;

contsminando-a de forte
^ que a fez degenerar do artigo

valor , e modeftia dos infignes varoens Romanos : e che-
gou a vangloria de Tyberio a permittir

, que na ^fia íe lhe
JevantaíTem Templos, em que foíTe venerado: como Au*
guíto feu anteceflor tinha permittido ; e naõ andarão nof-
fos Lufitanos defcuidados em grangear a graça do Empera-
dor por efte meyo : o que por entaõ lhes na6 'permittio :

mas parece haver tido eíFeito
, pelo que infere Fr. Bernar-

do de Britto de huma pedra achada em Beja , e allegada
por ^ndré de Refende. A pe-

(I) Cajjloder. m Qhronic* Joan. Cufp. anneh in Cafi.Bã^
ron. in appar. ad annal Steph, Vig. tom, 5. hb» 1 8. any jOv
(i) Maldonado Chren.tmh. (i) Paul.OrofJib» 6* cap^22,

Europ, lib.y, (O Fr. JBermrd. lib, 5. r/7/. 2.
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A petição qu2 noílos Portuguezes íizarao a Tybé-

rio foy (coaíormi a mau juizo) quaado os moradores d2
LisLoâ lh2 enviarão a íblemne eubaixada em que falia

PJiaio. Tybeno ?nnc'ipinimtiavitUlyJftponenfiumlegat;iOt

oh id mlff^a , vifmn audhumqtie in quodamfpecu concha cana*
tem Tritonem qua nofciturforma. Et Nereidum falfa optnt^

non ejty fqtíãJfvs msâo hifpiào corpore , etiam tn quo hwn<c -

num effigiem habent, Nam^ue h^c in eodem [peeiata littore

ejt , ciijus ynmenús eúam gemltum tritlem accol^e audivere
longe» Que foy o meímo que dizer

,
que nas prayas de

LisDoa íoy viUo hum homem marinho tocando hum buzia,
ou caracol marítimo: o qual tinha a mefma figura de Tri-
tão

, que a cega gentilidade atíribuhia culto , e adoração,
dizendo delle ler trombeteiro de Neptuno , e tendo alguns
dos antiga 5 por fabulofos íimilhantes monílros , ficarão de-

íenganados vendo eíte , e juntamente huma Nereida, ou
Nimpha do mar

,
que íahindo na mefma coftade Lisboa ti-

nha a parte fuperior de mulher , e a interior de peixe , e a

parte feminina era toda cuberta de eícamas ; e naõ poden-
do eíle monílro viver fora de íeu elemento , ao tempo que
morria , exhalou os últimos íuípiros com taó triíles gritos,

e gemidos, que íe ouviriõ muy longe.

A ertranha novidade deite Tritão cauzou tal admira-

ção , e efpanto nos moradores de Lisboa, que lhes pare-

ceo portento digno de dar conta delle ao Emperador
,
para

o que lhe enviarão íolemne Efnbaixada: a qual lhe deviao

l:ívar peííoas muy qualificadas, e beneméritas: a0im pela

authoridacie da Cidade
,
que a mandava : como do Monar-

cha ,
para quem hia , e neíta occafiaó prezumo

,
que os

Embaixadores Lisbonenfes pedirão a Tyberio licença para

lhe levantar Tempjo , como diflfe Tácito pelaacçaó que ti-

nhaode haver levantado outro a feu fogro Odaviano> Os
effeiros que deita Embaixada refultaraõ , ficarão fepulta-

dos com as mais antiguidades de Lisboa, e a Plínio deve-

mos a memoria , que delia fez, como dss couzas mais no-

táveis daquelle tempo , qualificando o com outros fimilhan-

t s exemplos fuccedidos em diííerentes partes )
porque fe-

naõ duvidaíle de fua verdade. CA:
{i) ílin. Itb.^^cap. f.
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CAPITULO XIII.

De como nasprayas de Lisboa forao vi(los muitos bo-

mens^ marinhos ^ e outros moujlros ; o guefe
prova com vários exemplos 5 e huma ef".

critura»

VArios íucceíTos efgreve Damião de Góes fuccedidos nas

prayas de Lisboa, e leu deitrido , que coníirtriâõ a

narração de Plinio \ porque certifica viver hum homem em
feu tempo, o qual contava , que pefcando nas rochas do
cabo de Efpichel fahira do mar hum Tritão com barba ef-

peíla , cobellos compridos, corpo mufguílo , e peito hirfu-

to( cuja figura era de homem, naô muito disforme, e re-

parando no pefcador por algum eípacio de tempo, dando
hum grito , le lançou no pego. E poucos ^nos depois con-

tou Fernão de Alvares Eícrivaò da caía da índia ao mefmo
Damião de Góes

,
que junto á roca de Sintra pefcava hum

** homem á cana , e lançava os peixes , que tomava , detraz-

das coitas em hum pequeno areal : o qual deixava a maré
vazia defcuberto entre os penedos \ e olhando huma vez
por faber a quantidade que tinha pefcado vio ,

que hum
mancebo nu , e desbarbado , lhos lançava ao mar ; e er^ten*

dendo fer algum nadador , que lhe fazia aquella traveíTura

,

o quiz reprehender, pedindolhe os peixes , e a reípoíla foy
zombar delle , lançando-fe ao mar , fem que mais appare-
ceíTe.

Certifica rhais Damiaõ de Góes , que pelo mefmo
tempo junto ao lugar do Barreiro defronte de Lisboa lan-

çou o mar na praya hum homem marinho morto. E porque
foy guardamór dí. torre ido Tombo , da fé 1 como teílimu-

4i.ha de vifta, vernaquelíe archivohnma Efcritura de tran-

íauçaõ entre ElRey D. AíFonio III. e Payo Pirez Meftre
da Ordem, eCavallaria de^Santiago, em qi^ íefazmen-

G ça5
(i). Qoes in difcripiofí. OUfip.



4? Livro III. dafundação , antiguidades
,

çaõ de fimilhantes' nioníttos i e tendo eu noticia
, que na

livro do? privilégios da Ordem do Convento de Palmela
eftava eiti Escriturai o qual livro fora ordenado pelo M.
D. Jorge , a procurey ver , e trasladar do dito livro , e he
na forma íeguinte.

Treslado da compofiçaô , que foy feita entre ElRey
D. AíFonfo I e a Ordem de Santiago, íobre as pefcarias de
Almada, Alcacere Cezimbra, Palmela, Setuval, e dos
direitos da Foz. ,, Conhecida coufa íeja a quantos :efta car-

„ ta virem , como fobre contenda , que era entre nós Dom
„ AíFonfo pela graça de Deos Rey de Portugal , & do Al-

,, garve de huma parte , & nós D. Paai Pirez por eíla mef-

9, ma graça Meftre da Ordem da Cavalleria de Sancliago em
9, nome de nós , & da nofla Ordem da outra parte fobre

>, razom do rio
,
que vem de Alcaçar a foz de Palmela , &

„ de Setuual , & íobre a foz d' Alpena , & do porto de Al-,

5, mada, fubre as peícarias de Almada, &: de Cezimbra ,

>, & de Palmela , & de Setuual , & de Alcaçar, Eu Rey D,

j, Afíbnfo fobredittocom outorgamentode minha molher a

», Rainha Dona Breatiz filha do nobre Rey de Caftella, &
5, deLeon, & de meus filhos , & de minhas filhas i D. Di-

» nis , & D. Agonio Dona Branca , & Dona Sancha. E
9, nós D. Paai Pires Meftre fobreditto com outorgamento
„ do noílo Cabido geral fazemos tal preito , & tal auê a de
„ noíTa boa vontade por prol do noíTo Reyno , & da nofla

^, Ordem , & daquelles , que depôs de nós vierem , que to-

adas as barcas , que entrarem pela foz do rio de Alcaçar,

5, quer venhaõ com panos , como com ferro , como com ma-
,,deirasj como com mettais, como com couros, como
„ com cera , como todas as coufas

, quQ por hi entrarem ,

9, que aja ende elRey a dízima , & defta dizima , que ende

}, elRey ouuer , que aja ende a Ordem a dizima , outrofi

>, de todas as coufâs que fairem contra o niâr pela foz do
>, rio, que vem de Alcaça^r

, que aja ende a Ordem feu ái*

5>reito, ou como feauier, como aquel!es cujas forem as

,» coufas, & que nom aja ende elRey nada íaluo ende, que

n o homem , que eftiuer em Setuual pelo Almoxarife de

^^ Lisboa, que filhe fiadores por aquellas coufas , de que
f,elRey
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;{ elRey deue auer a dizima , que as a terra fegundo como
j, fe vfa em Lisboa. E outiofi todos os aqueJles

,
que en-

„ trarem pela foz , que trouxerem coulas de que elRey de*

„ ue auer feu direito , nom portem alhur fenom em Setu*

„ uai , nem íe partaó ende ata que elRey aja ende feu direi?

„ to. E fe alguns contra iito íorem em entrar, ou .em fair

^, filhemos por deícarreirados. Outrofi de todalas barcas

,

y,
que vierem do Reyno de Portugal , & das outras terras

,^
pefcar a Cezimbra , ouaSetuual, que naó fejaó da terra

•„ da Ordem, queaja ende elRey a dizima , & daquella dl-

„zima, que ende elRey ouuer , que aja ende a Ordem a

j, dizima. Outrofi de todas as barcas de Almada , & deCe-
,, zimbra, & de Palmella , & de Setuual , & deAIcaçar,

„ que forem peícar
, que dem a dizima á Ordem ellas , &

5, os que andarem em ellas. Outrofi outorgamos, queeíte

,, hum homem, ehum ElcrivaÕ do Almoxarife de Lisboa

,, em Setuual, que arrecadem eftes direitos delRey , eíe

„ por ventura algum delles . ou ambos chegarem, ou ma-

„ tarem , ou ferirem a alguém ou alguém matar , ou cha-

,j gar, ou ferir aelles^ ou algum delles . ou fizerem ou-,

j, trás coufas , que devaõ correger
,
que o corregaô elles,

„ & que o corregaõ a elles pelo foro de Setuual , & a vóí> ,

„ & coima que fe hi fizer que aja a Ordem afii cooso a dos

^, outros vezinhos de Setuual , & que elRv y nom aja hi de

y, ver nada em razom deites homens , íe nom como he de
,,fufoditto, (Sc fe porventura o Meftre , & a Ordem fe

„ querelarem dos homens , ou de algum delles que eítiue-

^, rem em Setuual pelo Almoxarife de Lisboa ,
que o Al-

.5, moxarife os tire logo ende fem outro alogamento ne-

•j, nhum , & fe oCommendador, ou aquelle que eftiuer

Y em feu logo pela ordem , & o Almoxarife de Lisboa acha-

,, rem razom, porque os devem ende tl^ ar , & que meta
,5 hi outros em feu lugar per eftas condiçoens, & fepoc

,, ventura alguns portos, ou algumas pefcarias daqui em
•,, diante forem feitos, ou feitas em terra da Ordem , que
t,, elRey , & a Ordem vfem em eíla meíma guiía , fegun»
',, do como he de íubfoditto , & fe por ventura alguma Ba-
-,jièa,tou Baleato, ou Seream , ou Cotta^ ou Roa? . ou
r ^'i • G 2 „ Mula:
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„ Mularanha , ou outro pefcado grande
,
que femelhe al-

„ gum deftes morrer ecn Cezimbra, ou em Sines, ou nos

,) outros lugares da Ordem
, que elRey aja ende feu direi-

5, to, & de ás Igrejas da Ordem a dizima daquel direito,

„ que hi ouuer e^Rey ali , & fe os íobredittos pefcados ma-
3, tarem , & por efta dizima quito eu Meftre a elRey aquels

„ las cem libras que delle tinha a Ordem cada anno pela pef-

5. caria de Cezimbra • outrofi nos avemos do d' Almada em
„ eíla guiía , que de todalas coufas

,
que entrarem , & fai-

5, remd- Almada, & em y^Imada , & em feu termo por ter-

„ ra todos os direitos
,
que os aja a Ordem , per razom da

„ terra
, que lie fua , faluo da adiça, que eftè aíTicomo hc

„ poílo. E todalas coufas , que entrarem , ôç fahirem pela

„ foz do Tejo , & d' Alpena , que aja ende elRey íeu di-

„ reito , & a Ordem nom aja hi nada , faluo das barcas , &
5, dos peícadores d* Almada, que pefquem , & feja o direi-

5, to 'da Ordem , fegundo como he de fufcditto» E eítas

,, coufas de fufodittas nòs elRey D. Afíbnfo , <k o Meftre»

,, & a Ordem íobredittos', prometemos a boa fèa ter , & a

„ guardar eítas coufas , & cada huma delias por nós , & por

5) noíTos fucceíTores pêra fempre outorgamos , que nom pof-

y, famos vií contra eftas coufas , nem contra cada humadel-

r, las nós, nem noíTos fiKrceffores em nenhum tempo por

,, nenhuma occafiaó , nem razom de direito , nem de feito

j, mais fempre íejaõ firmes , & eftaveis já mais , & fe algUf

5, ma coufa contra eftas coufas quizerem dizer , ou fâzer ,

j, ou razoar, ou ganhar por privilégios, ou em outra ma-
)y neira , nós , ou noíTos fucceílores , que quem quer que

j, hi façamos , ou ganhemos nom valha, mas todavia efta

,, compofiçaõ feja eftavel', & firme, aíli como he de fuío-

5, ditto- E renunciamos a todo outro direito , &: a toda de^

„ manda , que nos auemos , ou poderíamos auer dequi adi-

„ante fobre eftas fozes , & íobre eftas pefcarias , & que

„ nom poflamos demandar reftituiçaõ nós, nem noflos íu-

„ceíIores em noílos nomes, nem do Reyno, nem da Oç-
„dem, 6: que efto feja érme , & eftavel , & nom venhao

„ em duvida. Eu D. Aftbnfo Rey de fubfoditto com outoc-

^ gameiito de minha mollier > & de meys filhos de fufodit-

» tos

»



ê grandezas âe Lisioa^ çi

;; tos , & de minha Corte , & nós D- Paai Fires Mtiílre de

^, fufoditto , & o noflb Cabido gêiaJ , n' andamos fazer

j, duas cartas íemelhaveis deita siier^a , das qures (U Rey
5, P. AíFonfo tenho hunia, & nòs Mefíre, & noíTa Ordem a

,, outra , & pozemoí em eítas cartas noffos íellos ,:em teíti-

„ munho de vérdade.Dada tbiefta carta em SanQarem três

„ dias andados de Fevereiro. El Rei o mandou por D. loaõ

„ da Voim feu Mordomo mor , & per D. Martim AíFonfo,

„ & per D. AíFonío Lapez , & per D. Diogo Lapez , & per
„D. Mem Rodrigues , & per D. Pedreanes , & per D. Pe-

,, dro Ponce , & per Lourenço Soarez de Valladares , &
„por Rui Garcia de Pauia , & per loaõ Soarez Tello, &
5. per Fr. António Pires Farina , & per Martim Anes de Vi-
„nhal, & per Pedrafonfo deCamora, & per Martim de
„Taide Alcaide de Sandarem , & per Meftre Eftevaõ Ar-

I) cediago de Braga , & per Fr. Giraldo da Ordem dos Prè-

„gadores, & per Fernão Fernandes Cónego, & per Do

'

,» mingos Eanes leu Clérigo, & pelos outros de feu conce-

„ lho. loao Pires notários da Corte a fez na era de ijn an-

,, nos. Até aqui a tranfâuçaõ pela qual fe prova que nos ma-
res , e coíba de Lisboa íe peícavaó Serêas , e outros mon-
ftros marinhos,que fe contem na Efcritura : o que devta {ot

em quantidade, pois fobre os direitos fe outorgavaõ as de»
Ita qualidade.

Ifto fe pôde também corroborar com o que Refen-
de conjedurou do nome de Cetobriga , antiga povoaçad^
que houve defronte de Setuval , que elle pertende haver-
4e dirivado dos monftros marinhos que nella fe peícsvaa:
de que hoje eítaõ as falgadeirai nas ruinas a que chajr-aa

Troya, E naô pôde haver razaõ de duvidar ( como fez Tur-
nebo ) de que houveíTe Tritcens , e Seréas, homens, e
mulheres marinhas

,
pelas diverfas h^lorias , que a eíle

propofito efcrevem muitos Authores , e cuja pintura def«
creveraõ com muita elegância poética Virgílio, e Ovidio,
e Camoens com igual galantaria naõ ficou nada inferior nar
quellesverfos.

( 1) Refend. hb. 4.(2) Tííriíeh Hb. 2* cà^. iTl ^etr^Gílim
Ub. anm. (3) Vlrg, lib, 10. Ouvid, lik i-
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Jungando jd Neptuno , que feria

Ejtranho ca/o acfiielle , logo manda
Tritão , que chame os Deofes d'agoa fria y

Que o mar habitao de huma , e outra banda ;

Tritão , que deJer filho js gloria

Do Rey , e da Salada veneranda
Era manceho grande y negro , e fto
Trombeta defeupay , efeu correo*

Segas o noíTo Príncipe dos paetas a Sérvio
, que fa2 a Ne-

ptuno, e Salada pays da Tritão : ao qual alguns attribui-

raõ outros difterentas a companhados de fabulofas patra-

nhas, que nao fazam a noíTo propoíito,

CAPITULO XIIJ.

De como ao Apoflolo Santiagofoy diftrihiiida a pre-

gação Evangélica de Hefpanda , e vindo a ella

pregou em Lisboa.

COnfta do Evangelho de Sao Marcos , que a ultima

vez ,
que Ghrilto appareceo a feus diícipulos def*

pois de reíufcitddo , lhes mandou que foíTem pelo mundo
denunciar o fagrado Evangelho. O cumprimento deíle

preceito de Chrifto puzeraô os Apoílolos em execução

depois dl vinda do Efpirito Santo , conforme a mais com*
mua opinião , e querendo começar eíle officio juntos em
Jerufdlem diítribuiraó entre fias Províncias do Mundo, a

que cada hum havia de hir ; neíta diftribuiçaõ coube em
lorte a Santiago Mayor pregar as doze tribus de Ifrael dií-

perfas por diverías partes delle. A caufa de eftarem taõ ef-

palhadas trata diííufamente o Meílre Fr. Joaõ de la Puen-

te: o qual acrecenta com Padilha , e outros hiíloriadores

,

que
(i) Camões cant.6, ocl. i 6.(1 )S,Marc. cap- tilt,(i) Pnew

t€ líb. com henc. Monar. Padilha cent. i. í*. 8. d^ 9. tlorian

lih, ^,cap. 19. Gar/bailib, j. cap, j{.JoJèph lib» lO) Bivar.

in Dex. an J7. ». J.
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que por haverem ficado em Hefpanda muitos Judeos do
tempo, que Nabuchonolor v£yo a ella ( que ffílim.aõler

aos 5*95 annos antes do nacimento de Chriílo ) incun.bia ao
Santo Apoítolo pregar lhe como aos mtis, que eítavaõ fo-

ra de Judea. E quero melmo PadiJha , que íó a ciles, e

não aos Gentios deíle noticia do Santo Evangelho , e nova
íey de Chriíto : o que impugna Fr. Francifco de Bivar na
explicação fobre aquellas palavras do texto de Flávio Dex-
tro : Multi ibidem Jud£i converttmttir ex duoãecim Tribu-

bus tranfmigratioms ex Bafjylonta , quíbus , é^ ibi tunç

frxdicavit- Provando eruditamente
,
que a huns , e outros

pregara Santiago.

De lua vinda a Hefpanha , fenaõ pode duvidar ( co-

mo alguns, fizeraõ ) porque além da tradição recebida por
tantas centenas de annos , a confirmarão , e provarão em
próprios tratados, muitos , e graviíTimos Efcriptores de
Hefpanha , e fera delia : entre os quaes hs grande ccntro-

verfiij, fobre averiguar, em que anno foy , defpois da mor-
te de Chrlfto eíla pregação i querendo huns , que foíTe nos
últimos dias do Império de Tyberio, e outros, qne no prin-

cio de Calígula. A parte por onde Santiago a começou , he
coufa recebida dos Âuthores ai legados

,
que foy por Gal-

liza , deíembarcando para eíte eiíeito em algum dos por-
í.osdaquelle Reyno , ou de noíTo Portugal ( como querem
outros ) donde logo pafíou a Braga, aííím o efcreve o Ar-
cebiípo de Lisboa Dom Rodrigo da Cunha na hiíloria dos
prelados daquella Primacial Igreja,

De Dextro fc colligem as muitas Cidades , em que
Santiago efteve, e pregou em Hefpanha, os diícipulcs ;

que neila deixou por Biípos , nomeando a São Pedro de
Rates por primeiro de Braga. E dado que entre as mais Ci-
dades , naô nomeaffe Dextro a noíla de Lisboa , he coufa
verifimel , que o fagrado Apoítolo prègafle nella pe-as

caufa.<",

(i) Condfíflable lu Fern. Velafco. D Itt de Salãzar, D,
Maur. CafíeL D. Beltrde Guevar, Fr. Franc de Jeju- Mu-
riilo hifl. dei Pilar. Fr. Bernard. lib, 5. caf:^, 5. Monarch
<i) D. Ríider da Cunha i./;. c. i^.hift, Brach (1} Vixtr*
m- i7, & Bivarf comment^i* ». j . 1. é?" 3.
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chufas > e razo^ns , qu2 hiremos appontaadoí A primeíraí
porqa2 fallando o imeiofio Dextro da pregação de Santia-
go diz delle ; qus paregrinou as Cidades de Hefpanha , nas
quaes inítituio muitas Igrejas : N^-^/í à^ Jacohiis Smítus
ApoftoUts Zebed£i filíusperagriXtis urbibus Hifpani^, mui'
tifque eretiis Eccle/is , ^^, H naõ excluindo Dextro nenhu-
ma das Cidades de Heípaalia , íi:a inclufa Lisboa no nu-
mero das mais: porque ( como diíTe Bivar no lugar cita-

do ) naóíicou Cidade alguma delia, em que o Santo A-
poítolo não prégaííe. E declarando em outro lugar algu-

mas das Cidades em que pregara , acrecenta eítas palavras:

Et inhjs omnibuf urbibtis ,
ò^ in aliis HiJpaniXi mirace'

leritau S. JacobiiS prdsàicavit *. como ie diílera : que nao
íó naquellas Cidades pregara Santiago , mas também nas
outras de Hefpanha.

Mais claro fallou Juliano Arciprefte de S.Juftade
Toledo

,
porque fazendo menção da vinda de Santiago

,

e dos Authores antigos, que a confirmavaõ profegue di-

zendo : ^atis honorifica canja Sanãus Apojiolus Zebed^i
filhis Hifpanias adíit : urbeIque ejus omnes lufirat^ é^^-que
foy dizer

, que Santiago como Apoítolo de Heípanha pre-

gara em todas as Cidades delia. Santo Ifidoro chegou a dí.

zer que pregara nos lugares , e povoaçoens Occidentaes de
pouca coníideraç^ó, chegando a luz de íua doutrina Evan^
gelica a eftes últimos fins do Mundo.

De tudo o que fica dito , fe ha de inferir em boa con-

fequencia , que fe o Apoílolo Santiago pregou a ley de
Chrifto , em todas as Cidades de Hefpanha e nos povos
Occidentaes delia , naõ havia íicâr Lisboa fem participar

de fua pregação ; fendo Cidade Occidental , e que por fer

Município de Cidadãos Romanos , com Collegio de Sacer-

dotes gentios , e aíTiítencia de legados Imperiaes, quego-
vernavaó a Provincia : havia Santiago de querer pregar nel-

la a verdadeira ley
,
que haviaõ de feguir, E juntamente

porqueosfagrados Apoílolos, quando prégavaõ pelo Mun-
do com liberdade a doutrina Evangélica, procuravaó di-

vulga-

(i) JuHanJnChronicrafh 36. (1) S^ I/ldor^ de vita ^ ^
ohit> SanLl. c.ji*
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vulgala nas Cidades- principaes , e pcvos grandes ondepu-
deíiem fer ouvidos de gente qualificada, e de melhor enten-

dimento j e foy o que Santiago fez em Heípanha , porque
das Cidades appontadas por Dextro eraó a mayor parte

Colónias , e Conventos jurídicos de Romanos : ondeacu-
dia{^ os negociantes > e gente de guerra de toda a Provin-

da j muita da qual havia também de acudir a Lisboa a deí-

pachar feus negócios com legados imperiaes.

Naó coníta da hiíloria de Flávio Dextro , que San-

tiago puzefle Biípo em Lisboa *, fe acafo o naó poz , feria

por ventura por haver feito nella pouca detença ,efer-lhe

neceíTario acudir a outras , em que ainda naõ tinhaó femea-
do a palavra divina *. o que íe pode colligir das palavras

do meímo Author i
porque havendo tratado das Cidades

em que o Santo Apoítolo pregou diz, que nas outras o
fez com grande celeridade, e iílo íeria pela illuílraçao

luperior , que o chamava a Judéa para dar a vida pela con-

íííIjÓ da fé , ou por naõ eítarcm difpoílos os coraçoens
de todos os viventes a receberem a verdadeira ley de Chrif-

to que lhes infinava.

Faz também em noflo favor
, que fendo Merida na-

quelle tempo das principaes Cidades de Hefpanha, e cabe-

ça da Lufitania , e feu Convento juridico , naó declara

Dextro, que Santiago prégaíTe nella: falJando em ou-
trás de muito menos confideraçaô : lendo coufa veriíi-

mel > que o faria pelas razoens appontadas por Berna-

bé Moreno: o qual fciftâando fe em que havendo o San-

to Apoítolo de pregar aos Judeos ,
que viviaõ em Heípa-

nha, e tinhaõ Synagogasem luas principae;^ Cidades, nao
havia Merida de eítar fem ella , nem o Santo de procurar

íua converfaõ. Q^ie os Judéos viveíTem em Merida, Con-
jeduraeíle A uthor das feguintes palavras de Phi!o allega-

das a.efle propoíito por Fr. ]oaô de la Puente '. Omnes ^r-

bes ) qu£ honum agrum habent a Jceãais tncoluntur, O iquí

íe infere , que fendo taõ fértil a Cidade de Merida , e feus

campos taõ abundantes de tudo o neceíTario para a vida hu-

H mana,
•i.. í 1) Moren Itb. 2. cap, \. hijior. Emerit* (t) íhil Judxus
apud í. /w. de la Yuente,
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mana , nao haviaó os Judéos moradores em Heípanha dei-

xar de fe aproveitar deíl:a commodidade.

E feeíla razão tivera fundamento equivalente , de
Juliano nos confta

,
que em Lisboa , Toledo , e outras Ci-

dades de Hefpanha , havia Synagogas de Judéos , antes da

vinda de Ghrillo , defde tempo das tranímigraflbens ,*e fe

eftes vierao morar a Lisboa, feria para gozarem dos campos
abudintes.e fertiles, que o Doutor Monçon avantaja aos de
de Paleftina. Pelo que he coufa verifimelque Santiago pre-

gada nella
,
pois havia congregação de Judéos, sos quaes

procuraria dar noticia da verdadeira ley de Chriíto , que
haviaò de fegulr , eprofeíTar, deixando a antiga

, que já

tinha efpirado , com a vinda do Meííias Chriito lefu noflo

Salvador nella prometido. E quando os efcrupuiofos, fe

nao queiraó dat por fatisfeitos com efta concluíaõ pare-

cendo-lhe que nao deixamos baftantemente provado efta

vinda de Santiago a Lisboa , lugar lhes fica de fuprir nof-

ias faltas » corroborando elie argumento com outras novas,

efundamentaes razoens, porque eílas para mimbaftaõ,
para julgar com probabilidade

, que o fagrado Apoftoioef-

tevô> ô pregou em Lisboa.

CAPITULO XIV.

Comopor auzencia de Smitiago ficou S* Pedro de R^^
tes por feu Vicário em HeÇpitnha , epregou em

Lisboa o Evangelho pondo nella o primei-
ro Éifpo,

FO7 o gloriofo S. Pedro de Rates primeiro Paflor da
Igreja primacial de Braga , creado pelo Apoftolo San.

tiago» Aílim fe collige de Dextro naquellas palavras : Ff-

trum Bracar£ primum reliquit: Eptjcoptim ; fendo o primei*

ro Apoftolo de Heípanha , e Prothomartir delia y e para

que
(i) Mim. in Mverf. (2) Monçon. cap. 90. (i) Dexí^
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que as obras correípondeíTem ao ofíicio', que tinhas come-
çou a femear a palavra divina pelos povos d 'entre Douro,
e Minho , onde no lugar de Rates, hum dos de íua Dioccefi,

alcançou glorioía palma de martyrio pela coníiílaó da féCa-
tholica, que pregava á gentilidade daquella Provinda: co-

mo o relataô Padilha , liritto, e os mais hiíloriadores de
Heípanha , e ultimamente o Arcebifpo de Lisboa D. Ro-
drigo <!la Cunha

, que primeiro o foy de Braga : onde com
fua diligencia , e liçaõ de todas as boas letras » e antiguida-

des reíul citou muitas , que o tempo tinha íepuitado para

gloria do bemaventurado S. Pedro primeiro Paítor daquella

Igreja : cujo feliciíTimo tranfito põem o Martyrologio Por-

tuguez aos quarenta e quatro annos do naícimento deChri-
íto , durante o Império de Nero , cm que concordao todos

os que efcrevem lua vida : a qual tocamos de paííagem ,

por dever. lhe Lisboa ( por virtude de íua pregação ) o total

conhecimêto da fé Catholica,que até hoje tem coníervado,

e o primeiro Bifpo difcipulo do Apoítolo Santiago
,
que

nellapoz.
Tudo o referido nos tinha eícondido a antiguidade

por falta de memorias , e tradiçoens em que o coníervaíTe-

tnos, pois nos faltavaô outros maisirrefragaveis documen-
tos, até que o Lecenciado Gafpar Alvres Loufada

, que
Deos tem (a cuja diligencia , e grande noticia de antiguida-

>des deve Hefpaaha muitas, que atem illuftrado , porque
-delias fe aproveitarão os grandes fugeitx)s

,
que em noíTos

tempos a honrarão com. feus efcritos ) defcubrio na livraria

do Real Mofteiro de Santa Cruz de Coir^bra hum códice

TTianufcrito em pergaminho de letras gothicas, que bem mo-
ítrava fua muita antiguidade , e nelle ( depois da hiíloria de
S. Piro Bifpo de Aftorga) eítava huma Epiftoiade Hugo
Bifpo do Porto , efcrita a Maurício Arcebiípo de Braga, em
Tefpofta de.certas perguntas i que lhe tinha feito ; e conda
deíla Epiftola a pregação

,
que fez por eftas partes S. Pedro

H 2 de
(i) VadUhacent* i. cap,i6, Fr. Bernard. lib, ^*cap. 4,

^
(2) D. Ruder. da Cunha cap. 14. hijl. Brachar, (j) Eivar
m Dextr. a n, 37. comment. 1. n* z. vbipluresrefert;. (4)
Martyr, Luf^
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de Rates, pondo em Lisboa o primeiro Bifpo , e outras

coufas , dignas de grande credito , e eítimaçaó , a que fe

deve dar muita authoridade, aílim pela antiguidade do li-

vro , como pela peffoa
, que eícreveo acpiltoJa, fer hum

dos Authores da hiftoria Gompoilellana : o qual íloreceo

pelosannos iioo, do nafcimento deChriílo. A epiftola na
forma, que a trazem Bivar , Bernabé Moreno , e ultima-

mente o Arcebiípo de Lisboa , he na forma íeguinte.

Epiftola Hugonis Epífcopi Portugal*

leníis 5 domino raeo h4auritio

ArchiepiícopoBracareníi

:

Salutem.

INuenio S. Vetrwn Ratljienfem jutjj^e in Hifpania Fica*
rium S, íacobi ^ dum in Hijpanias^ & alias provindas

perrexit 9 qua vero poteftate pemtus ignoro, Sunt ettam qui
dtcunt , eandem funãum , dum vixit, Huius vicariíS Au-
thor , cb" alterius à B. Petro Apofiolorum Príncipe commijfa^

efl Caledmiur Bracarenfls in vita eiufdem B. ?etri : qua:

cum alíjs SanBorum Hijpanortim aãis , inpernetujlo codce.

fnembraneojcrtpto , demandato Argiomti quendam huius Se-

dis Epífcopi t apud me efí » Jic enim hahet, Sanéíus Peírus
ciy's Bracharerifis , qui '&* Samuel diãus . à S. lacoho loan*
nJs faíte Zebedoei filio jujcttatus , in Epijcopum Bracha--
renjem canfecratus eft^i^ab eo mjfus , muítts : ihi eius gen*
tis è Tribubus dijperfis , é^ gentiles convertit. Inde digref»

Jus Tydx , Irixque pr£dtcat\ &> per totam mariúmam oram
adpromomorium vfque Cinthiumy fme é^ Vliff.eumx infli-^

tuique ex difcipulif Jui magijiri ^ quos Jecum adduxerat
. Epijcopos VortucallíS , Emimo , Conimbr/cd^ , Olyfipone ,

(i) Biv. in elog, Flau. Dextr. (2) Morenus in hifi. Eme*
rit^ D. R«^er. da Cunha i. p. cap* z. Epifcoj). Port. & bífi^

Brochar, cap. 1 5. /?. 5.
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^ vltra Herhim promontormn altos , cb" ad eius exem/^Ium

non in zna tantum ctvhate cmnmorabanttir , fed zelo fidet j

mediterrânea^ citra^ & vitralagiim ^ populolque fibi co-

tnijjos àmbtens j jEgltanice , Callenftíje , Eweritx , Jmhra-
tioe ,

ò" in alijs Uettonum ,
ò^ Lufitancnim 'vrhibits vcrbum

Dei dijfeminat ,
ò" tranfaão ad tanonntas Durio , it? Bra*

cbaramJuguftam redíjt, Qjtindecim menfibus vix fere ela-

pfíSy eius magi/ier lacobus adC^far Anguftani éedictilam

excítarat in honorem Deipar^ Virginis , creatoqtie 'ibi Atba*
fiafto difcejffit , & Bracharam venit y vbi facrat eidem Do»
muTde eum?io,HiJpalevfiy é^Elpiâio Toletano Epjcopis

;

^ alijs exprimis eius dfjcijjfílisy aliam cedicnlam m qttadam
crypta ,

prope balnea iiixta templum ab Egy^ tjs \fidi qusn*
dam dtcatum , é^ inde Brigantio iiauim tranjceiídens in Bri-

tannias appuUtrelião Braclar£ Saneio ^etro eius "vicario i^ primarw inter alias quosfacrarat in Hifpania Epifcopes,
(^c, O mais que contém a carta naò faz a noílo propofito:
cuja figniíicaçaõ na lingua Portugueza he a feguinte.

Carta de Hugo Bifpo do Porto , pa-

ra meu lenhor Mauritio Arce-

bifpo de Braga. Saúde»

í> A ^^^^ 9^2 S. Pedro de Rates foy em Heípsnhp. Vi-

)} ±\ gario de Sandliago , auendo partido prira as Breta-

5>nhas, & outras prouincias , mas ignoro totalmente com;

„ que poder. Ha também alguns que dizem, queteueo
„ mefmo poder em quanto vlueo. O Autor defta Vigairaria,

> & de outra comettida pelo bemauenturado S. Pedro Prin-

j) cipe dos Apoílolos , he Caledonio Bracarenfe na vida do
,) mefmo S. Pedro de Rates: a qual com as de outros San-

, flos Hefpanhoes tenho em meu poder efcritss em hum co-

;> dice antigo de purgaminho por mandado de Argiouito,

„ antigamente Bifpo deíla Igreja do Porto , que diz aílim,

>iS- Pedro cidadão de Braga, que também íe chamou Sa,



6o Livro 11L dafundação , antiguidades^

„ muel, fendo reíuícitado por Saadiago, irmaó deloaS ;

„ filho do Zebedeo, foi coníagrado em Bifpo de Braga , &
,, por íeu mandado conuerteo nella muitos de íua gt :aça6

„ das Tribus
,
que forao diuididâs , & também dos gentios.

5, E partindo d*alíi, pregou em Tuy , & Gompoftella, & pot

5, toda a coita do mar atè o promontório da Lua , ou de Lis-

„ boa j & ordenou Bifpos no Porto , em Eminio , Coimbra^
„&em Livboa dos diídpulos de íeu Meftre, que configor

„ auia trazido » & outros alem do Gabo de finis terrsc , &
,, feguindo feu exemplo , naô íe detinha em huma só cida-

„ de : mas com zelo da Fé difcorrendo os lugares mediter-

„ raneos a quem , e alem do Toío , & o pouos , que lhe ef-

„ tavao encarregados •, fameou a palaura diuinana Idanha
,

',, Porto , Merida , Ambrâcia, & outras cidades dos Vet-

,, tones , & Lufitanos , & paílando o Douro para as Pan-

„ nonias tornou á Braga. Paílados quinze meies feu meftre

„ Santiago leuaAtou huma Ermida em C,aragoça â honra

„ da Uirgem glorioía, &pârtindofe deixou nella Athana»

,, fio , & veio a Braga : onde confagrou á mefma Senhora

)> outra Ermida com Pio Bifpo de ieuilha , c^ Elpi4io dg

„ Toledo , & outros de feus primeiros difcipulos em huma
j, gruta pegado comosbanbos, & junto do templo anti-

3, gamente edificado pelos Egypcios à Deofa Ifis , & par-

,j tindo dalli fe foy embarcará Corunha, & tomou porto

„ nas Bretanhas , deixando em Braga S. Pedro íeu Vigário

,

,, & Primaz , entre os mais Bifpos que tinha fagrádo em
,, Hefpanha, &c.

Tem eíta epiílola huma coufa era que reparar , nao
advertida por muitos dos que a explicarão , e allegaraõ : a

qual he a palavra Pannonias^q alguns opinarão fer Ungria
,

fendo que o Author naó tratou mais
,
que de lugares com-

prehendidos dentio dos lemites de Luíitania a quero,e alem
do lejo, e nos povos Ve t tones , em que finalou Merida
diftUiguindo-os dos Lufitanos, & em 'Alentejo a Panoiâs-

queCconfotTiea meu juízo) iíTo fignifica a palavra Panon-

ríiias com pouj'a corrupção, e he huma villeta piquena-n®
/campo deOurique, que devia fer naquelle tempo lugat

grande.

CA-
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CAPITULO XV.

Efn quefe contimm a matéria do pajjado confrmait"

do'0 com humfragamento de ò, Athanafio pri*
.

íneiro Bijpo deC)aragoça^

COm a carta referida ( que he huma piedofa antigui*-

dade) fe prova haver S. Pedro de Rates pregado em
Lisboa I e mais lugares maritimos de íeu deíhiílo ; e pof*

to nella Bifpo , como também o fez cm outras Cidades. Ef-

te , e os mais eraô da efcóla de feu meflre o gloriofo /^pof-

tolo Santiago, que he das maiores excellencias ,
quefe

podem dizer de Lisboa.

Confirma-feo que contem efta carta com hum fra-

gmento dâs obras de Santo Athânafio primeiro Biípo de
C.aragoça , de quem na mefma carta fe faz roençaõ : o qual

foy condiicipulo de S.Pedro de Rates na eícòla de feu mef-
tre Santiago ,e o fragamento foy achado em hurha livra-

ria de Cerdenha , e defcuberto pelo P. Bartolameu d* Oli*

vença Provincial da Companhia dejefu na melma Ilha, e
delle tratarão Fr. Prudencio de Sandoval , Fr, Francifco de
Bivar , e o Arcebiípo Dom Rodrigo da Cunha , e he o que
fe fegue.

Ego novi Saf?Sum Vetriimprw:vmBracharet?fem E»
pijcopum : quem cntiqtmm Yropietam ftfjcitaxh »V. Ja-^

cobus Zeheà^ifiltus magijler meus. Hic ^ver.erút cum duo»
decwi Trihuhus mtjjls a Nahuchodonejor in Hijpãmam

^

Hierofoiyrnis , dtice Nahuch Zardam , 'vel Vyrrlomor ^

Hifpanorum pr^feão, DiBus efi htc Pfopheta Samuel Ju*

vel Malachias Sénior , propter mormn gravitatem . eí^

vulttis pukhritudmern \ Fri^Yrophetxfilnis, FaãtísEpip»
copus muitos Judxorumadfidemcon^uertit , dkens jevenijí

fecum illorum maiorthus
, ^ pf^dicajfe tranfínigrátis^

ohtijfe

(*) Ir.Vrud. tn Epije, TuienJ. Bivar ann, Chrift, 56. fn

Dextr.il) yragmemmS.AthanafiiEfiJc.Cxfar. Jfig^J-
tinu
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ohiiífe vero viginti amtí pofl aiventum eorum m Hifpaniam
Hic vTr Apojtolieuí acceptií àS^Jacobr fnJtitHti$nihus A^
pojtoltcis , Evmgelio ,

ò* ordlne Milfã: , ac celehrations

Sacramentorum venlt ^rachci^a-n *, Epifcolas ApoftoHco
plenas (pirlthíjcrlpfu ai Ecclefiaí , in qutb'is Eptjcopoy inp-

thuit , ut irienfem , Amphihchsnjem , línrnienjem , P^r-

tttenjem, uhlS, Safiliumconàljcipulum pofiiit ^ qut ilHper

ffiartyrium fahlato fuccaju in òiede Brachareaji , Epitã"

tium in luíhfifi. Ifii viri dlvinl , plansque Apojlolici , inflar

Apojtolorum , noi in um je nper vrie msrabayitur
, ^eà vbi

rapiebat illos Spirltus SanB:us ferabmtur , vt Epitatius qui

nonfolàm In Tudenfl diácejifjd tn vrbe Lufitania Ambracia
pr^dicãvity quifignh , •>* vanetate linguarum prxdtcatio'

nem. Ill^firabane ^nec Joltabantprxdicãtumjed mukts dif'

cipiilis comitati , vt fecic Chn/tuí, Petrus , lacobus , &^
Apofcoli cxterl. Cuja ílgnifijaçió na noíTâ iingua he a fé*

guiiite.

„ Eu conheci a S. Pedro primeiro Bifpo de Braga : o

„ qual fendo antigo propheta foy reíufcitado por meu xMef-

,„treSant.liago filho do Z^bedeo Eveyocom asdozetribus

,, mandadas de íerufaleoi a Hefpanha por Nabuchodonofor,

„ fendo feu capitão Nabuchzardaõ , ou Pyrrho Governado-

„ res de Hefpanha. Efte propheta foi chamado Samuel o

„ moço , ou Malachias o velíio pela integridade defeus co-

,, ítuníes , e fermofura de feu roíto , e foi filho do prophe-

,, ta Vrias. Ordenado Bifpo conuerteo â Fe muitos ludeos, \

„ dizendo-lhes » que viera com íeus antepaílados , e que
„lhe pregara eftando deít^rrados neítaspartes,e morreo paí-

„ fados vinte annos depois de fua vinda a Hefpanha. Eíle va-

„raô Apoftolico recebendo de Sandriago a doutrina,e precei-

,, tos Apoílolicos , o Euangelho , e ordem damifla, ece-

;, lebraçaô dos Sacramentos , veio a Braga , donde efcre-

,,veo cartas cheas de fpiritu Apoftolico ás Igrejas em q.ue

„ ordenou Bifpos •• como foi em Gompoílella , Ourenfe ,

',, Eminio ( que he Águeda ) e o Porto em quepoz a S. Ba-

„ filio feu condifcipulo : o qual fuccedeo na Sè de Braga ,

„ depois de feu martyrio , e a Epitacio em Tuy. Eftes va-

„ roens diuinos , e Apoftolicos ieguindp o exemplo dos A-

„ poftolos>
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;;pofl:olos , nao fe detinhaõ íempre em huma Cidade, inaç

,, hiaõ por onde os levava o Spirito Saneio : como Epitació

„ que naõ fomente pregou no Bifpado de Tuy , mas tam-

„ bem na Cidade de Ambracia de Lufit mia. Os quaes au-

„ torizavaõ íua pregação com milagres, e variedade delin-

>, goaj, e naô hiaó íós a pregar > mas acompanhados de mui-

„ tos dircipulos , como fez Ghriíto , Pedro, Diogo , e os

„ mais Apoílolos.

Poík) que nefte fragmento fenaó declare, que S, Pe-

dro de Rates pregaíle em Lisboa , nem puzeíie nella Bifpo,

piedoíamente íe deixa entender \ pois contem quafi as mef-

snas palavras ,
que a Epiítola do Bifpo Hugo, como notou

Fr. Fcancifco de Bivdr tratando do credito que fe deve dar a

efte fragmento I efcrito por Santo Athanaíio difcipulo de
Santiago, e contemporâneo de S- Pedro de Rates, nolTo

primeiro Apoítolo.

CAPITULO XVI.

Da vida , e martyrio dos \Í7ivenciveis foldados \ e

martyres deChrifto Anajlacio ^ Plácido^ eGe-
nejio , naturaes de Lisboa.

C"^
Oufa fabida he , que o Santo , a que chamamos Cens

j na lingoa Portugueza , he o mefmo que Clnés na Ca-
ftelhana , e Cenefius na Latina , e que ouve muitos deite

nome. De três principaes faz mençaó o Martyrologio Ro-
mano , de dous a 2 5* de Agofto , hum morto em Roma, ou-
tro em Aries de Ftança , e o terceiro a 1 1. de Outubro, mo
lhe aílignando em que lugar padeceo *, nomeando com elle

dous companheiros, que foraõ Anaftâcio presbítero e Plá-

cido com eftas palavras: Itempajjlo SanB:orum Anaftattj
pr£sbiteri, í^^laààis Cenefij ^ &> fociorum

De outros dou* faz mençaó o Arciprefte JuUano, am-
bos Santos ConfeíTores , monges da Ordem de S Bento , e

I Arce-
(i) Bivi m Dext. a fi.^6. n. 2. (2) Martyr. Rom. 11.

Oãob. (3) Jul an, inadverf, ;/. 583.
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iVrcabifpos de Leaó deZ"rança , de hum dos quaes chama-
do também Abeilaido faz o metmo Juliano honoroíicas me-
morias, em diíF;;rent^i' lugares , dixendoque veyo a Hef-
panha 5 onde morrco , e jaz íepuitado junto a Cartagena
era hum Mofteyro de feu nome edificado por Francezes ,

' como fe collige do Diácono Eutrando i e efte Santo monge
quero Medre Fr. Joaõ Marquez fazer Ermitão da O dem
de Santo Agoítinho

\ põem fua fefta Vfuardo a 11. de
Mayo*

Para -provarmos , que o Geneílo , que padeceo com
'Anaftacio, e Plácido . e outros companheiros , foraõ todos

naturaes de Lisboa : havemos de recorrer a Flávio Dextro \

a quem devemos efta noticia , que nos deu de fua pátria,

glorioía por haver procreado taes filhos, fepultados atégo-

ra em profundo efquecimento , com outras muitas antigui-

dades deíle Reyno , por ifto menos felice , por lhe have-
rem faltado prémios merecidos aos fugeitos

, que traba-

lhão pelos refufcitar , e averiguar comeftudo, e diligen-

cia.

Paliando Dextro do martírio dos Santos Veriflimo^

Máxima , e Júlia padroeiros de Lisboa
, que na períegui»

çaõ do Ímpio Diocleciano deraõ a vida pela confiffaõ da fé
Catholica

, que profeíTavaõ ( dos quaes trataremos em feu
Jugar ) diz eíías palavras : Vliffiponem Lufitania a SS* Chru
Jtí martyres FerifflmuSy Máxima . & Jtilia ejujdem mar^
tyrii /ororeff &> confortes martirij ^ e confecutivamente
accrefcenta as feguintes palavras: ibidem ettam celebresfunt
AnaJtaÚHS pr^sbíter ^ Vlacidus ^ ò^Gtnefius. Que humasf
e outras querem dizer. Em Lisboa na Lufitania os Santos

JMartyres de Chrifto Veriílimo , Máxima, e Júlia, irmaãs

do meímo Martyr, e companheiras de feu martyrio. E na
meíma Lisboa faõ também celebres Anaftacio Presbitero ^

Plácido , e Genefio. Nas referidas palavras fe ha de adver-

tir , que em bom fentido , a palavra , celebres ^ he relati-

va dos martyres antecedentes i porque feguindo Dextro as

regras

(i) Eutrand. xra 905'. (2) Fr,Joan\ Marc.i^* §.7. orig.

Etemh. S. Auguft: (3) Ffuarâ. in Martju zi. Maij, (^
JDexn. anrit Ckift, 30S. ». i. & ^,
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írègfas de boa latinidade, quiz elcuzar a repetição; pois

com as palavras apontadas , íe ficava entendendo o que que»
m dizer nellas; ainda qae Bivar leva outro caminho , di-

zendo que as palavras, celebres Junt , naôfe hande referir

ao anno 308. de que Dextro vay fallando, fenao ao tem-
po , que eícrevia lua hiíloria

,
que acabou aos 430. como

delia coníla-

Accrefcenta Bivar , que eraõ os gloriofos Martyres
nâturaes de Lisboa, e que por anticip&çaõ tratou delles

Dextro neíte anno » remettendo-nos aos de jjj. em que o
torna a fazer com eftas palavras : Mantua Carj^etanorum ejt

in prxtio Anajtatíus prxsbiter , Placidus , Genefius ,
&*

focij , qtii pojtea Jíib Julianopajfijunt pro Chrijcifde illU'

ftre fimul ibidem martyritim. Cuja fignifícaçaô he. Em
Mantua da Provincia de Carpetania , íe tem grande devo-
ção com os Santos Anaílacio presbítero , Plácido , Gene-
iio , e íeus companheiros ,

que depois no Império de Julia-

no padecerão nella illuftre martyrio pela Fé deChriílo; e
declara Bivar neíle lugar, que eraõ os Santos nacidos, e
creados em Lisboa , e que indo a Mantua de Carpetania flo-

receraõ nella com exemplo de admiráveis obras , e virtu-

des , eque juntando-fe-Ihe. outros companheiros , o forao

todos na Coroa do martyrio.

Lamenta o mefmo Autor naô termos mais noticia

'das obras maravilhofas deftes Santos , que fua memoria ,

confervada no lugar do martyrologio Romano , que temos
allegado. E como os Santos Martyres padecèrso em Hefpa-
nha , e quando delia chegavso as relaçoens a Roma hiao

muy defeituoías : nao declarou o Martyrologio o liigí^r do
martyrio, nem o do nafcimento dos Santos; eiítofoyo
que quiz dizer o doutiílimo Cardeal Baronioneftas palavras:

Ve his item vexus manujcriptum
\
quorum memitrmus. Com

35 quaes notou eíte lugar, naõ tendo mais noticia dos Soan-

tes referidos nelle , que a que achou em alguns antigos ma-
nufcriptos , de que ja tinha feito menção.

EliQcoufa muy ordinária no Martyrologio Romaro
I r fallsc

(i) Blv. comwent* 2, num. 2. in Dextr.am^ 308. (2)

Barofh ad Martyr. 11. Oã ob.
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fallar no5 Santos Heípanhoes fem lhes aíTinar os lugâre?>

onde nacèraõ , e morrerão , pela pouca noticia que delles

tinhaó em Roma ; nem Padilha , que efcreveo a hiíloria

Ecclefialtica de Hefpanda ( tratando da períeguiçoo do a-

bominavel apoítâta Juliano traz a vida de nenhum Santo

Hefpanhol : bem que confeíía haver ella fido taó cruel
, que

naó podia deixar de os haver jieíla Provincia. E ainda que
Dextro diz padecerem os noílos Santos imperando Juliano-

e faliou nelles por anticipaçaõ , naó o fez do an. 360. atè

o de ^dd a que alguns alargaõ íeu império , nem defpois

até o íim de fua hiíloria : como em muitos lugares elle , e
Juliano fizeraõ , tratando de Santos , e Vsroens illuítres

nos an nos em que celebravaó fuás feftas, e memorias as

terras de que eraõ padroeiros j e naõ em os que viverão,'

ou morreraõ-

Pelo que havemos de coníultar ao Diácono Juliano ;

que nos tirou deita duvida dizendo-nos as circunítancias

do tempo , era que fuccedeo o gloriofo tranfito dos roflos

Martyres , o qual foy nas primeiras perfeguiçoens da Igre-

ja , e no mefmo dia em que o traz o Martyrologio Roma-
no , no lugar chamado Rotunio em Hefpanha da Provin-

cia de Celtiberia : Rotiimi in Hi/panta ( diz Juliano ) in Cel'

tiberia xj, Oãobris Sanctorum Martyrum Anajiatiiprxsbi*

teriy Cenifij milií:s y ò^Jociorum^ qtn tuprimis Eccl<?Jt2z

perJecutíOfvbus pajji funt. E na mefma perfeguiçaõ finala

Luitpr*«ndo eíle martírio
, poílo que diífere no lugar deile,

como adiante diremos.

Nao pôde haver duvida, de que qí^as primeiras per-

íeguiçoens » fe hajaõ de entender da que Nero levantou
contra S Igreja Catliolica : a qual S. AgoíUnho , Paulo O-
rofio , e outros Efcriptores contaõ pela primeira das dez ,

que os Emperadores Romanos moverão contra ella; ain-

da que digao outros, que foy levantada pelos Prínci-

pes da Synagoga , Efcribas , Pharifeos , e herejes Sadu-

ceoj

(1) Taãílba cent, 4. cap, ^j^Jnfine. {z)yulian. in ad'

verj. «. 3 26. (3) Ltmprand* ara 706. (4) S. Aug* lib. i%.de
civit. c» 5-2. VauL OroJ. h y* de Ormeft. Mmdi ç, i6» 'Sadiz

Ibacent* i.r« 24.
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ceos contra os Apoítos \ em que morreo apedrejado S. Efte-

vaõ , e degolado Santiago Mayor. Nòs ( íeguindo a opi-

nião commua ) d«zenios , que a primeira foy a de Nero ,

porque a do tempo dos Apoílolos he contada por períegui-

çaó particular, feita á inílancia dos judeos de JerulaJem

em profecuçaõ do ódio que tinhaô concedido centra a dou-

trina de Chriíto \ ainda que efta alcançou também a Hef«
panha; pois ( como notou Padilha ) morrerão nella Oidií-

cipulos do Apoítolo Santiago , com outros muitos Marty-
res.

Mas he coufa indubitável, q na primeira das dez perfe-

guições paíTaraõ deita melhor vida os três Santos noííos na-

turaes ; cujo zelo de dilatar a Fé Catholica foy taõ grande q
os obrigou a fahir de fua patriâ, e diícorrendo pelos lugares

de Heípanha ^íq lhes juntarão os mais companheiros, e
reíplandecendo cora admiráveis virtudes , converterão mui-
tas almas com feu exemplo , principalmente em Mantua
dos Carpetanos , que cahia na Provinda, a que hojecha-
mam.os Reyno de Toledo ( como diíTe Fr. Francilco de Ei-

var ) o qual tem parafi comGil Gonçalvez de Ávila, que
eíte lugar he a Villa de Madrid, contra o que efcreve Ju-
liano , fallando do gloriofo tranllto de S. líidoro : onde diz
que falfamente lhe chamarão alguns: Mãntua Carpetano*
rum ,. fendo íeu nome : Megeritum

,
que lhe dá em três lu-

gares de feus ad ver farios, num.eros 159. 214. 52o. e febre
eíle nome de Mantua íe veja a\Gafpar Barreiros na Choro-
graphia ', titulo de Madrid.

Os Authores allegados tem para fi , que os noíTos

Santos foraó martyrizados em Madrid , íeguindo a Flávio
Dextro, queeftámuy encontrado com luliano, porque
no numero 86. de feu Chronicon fe lem humas palavras",

cuja fignifícaçaó he efta. Em Betnlo {^ue Merales ãíz [èr
Vbeda, ou Baeça) nafroywctaTãrraconenfe^ S. Arajta-
fio foldado de louma legião J^adeceo manyrh per mandado

df}

(O AH. c. 4. 5'. y,ii.& ii.Baron. tom, i.am. (j.)GíI
Gonçalvez de Avil Ub. i . cap. 7. Mít. de Madrid. (3) jf^//. ãft.

tn Chron. «. 5-1 1. 88. 6^ 87, (4) Moral, lib, 6- cap, i
J. ér

in ami^^ Ubed, Betulo, - '
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do PrâfldenteDechj e do Luiz M^rcello : o quul fendo foi"

dado em Lerda ( a qual dizism/er Lerlda ) do-ide era àda*
daÕ yOiivndo o eiitl) do E npemiir Dçcio , fe offereceo {cO'

mo fe cré ) por fua vontade ao luiz^ i e depois de vários tor*

mentos , morrendopela bé de Chrijto , fobio a gozar daglo-
ria eterna , Jendo tao celebre , e illufcre feu martyr\o\ que
os Gregos fazem commemoraçaõ de taõinmão joldado ^ e

martyr a $* de Dezembro emfeusKalendirios. E no me/ma
dia^ eliígarjetenta foldados companheiros de S, Anafta^
taíi6\ afir conj o fora? na vida , o forai também nos rigu^

rof^ffimos trances domartyrio^ e coroa delle. Até aqui Ju-
liano.

CAPITULO XVII.

De algumas contraãiçoens que fe achao em Juliano
fobre o lugar do martyrio de Sao Gens ; prova-

fe foy Bifpo , e o primeiro de Lisboa de

que temos noticia.

NA5 he pequena contradição fazer Dextro a S- Anaf-
tafionacido em Lisboa , e Martyr em Madrid , e di-

zer Juliano, que era Cidadão de Lerida , e que com ícten-

ta companheiros foy martyrizado em Ubeda , imperando
Decio ,

que foy o que moveo a feptima perfeguiçaõ con-

tra a Igr jja *, havendo dito em outro lug^r, qus temos ale-

gado , que Anaílaíio, Plácido, Genefio , e feus compa-
nheiros padecerão em Rotunio na perfeguiqaõ de Nero-

Tambem he grande contradição efcreve? o mefmo
Juliano : Qjie em Toledo fe tem grande veneração a S* Gens
Martyr de Córdova-, o qual padeceo fendo Nero Emperador:
cujo corpofoy levado a AUrcos pelos Chrijldos de Córdova

,

e por divina revelação feita ao Emperador Dom Alonfo ,

que ganhou a Toledo , fe rejlituio S* Gens por feu rejpeit» â
antiguaparochia d''aquella Cidade. Celebrafe fua feflaa

vinte

(I) Vadilha cent, ^.cap^ j. (i) Julian/m adverfi m 149,
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Vinte dias de Agojlo , & dizem que foy Hefjanhol , e JcU
dado dehvma legião no cafttllo áe ^utema. Até aqui faÔ

palavras traduzidas de Juliano.

Em outros dous lugares faz elle tairibetn rrerçsôde
S. Gens, dizendo: Qtie f<iy joldaâo,&' martyfiwdo em
Coídova. De maneira, que temos ntlte Atilior so roflo

Santo raartyrizado em Rotunio , e Córdova , adonde ha
grandes memorias de íeu martyrio .ifendo íeu ftgrado cor-

po trdzido a ella pelo Emperador D. Alonfo , de que tam-

bém faz mençaõ Santo Eulogio. As contradiçoenç que ha
em Dextro, e Juliano fepodéraô íalvar, fazendo huns
Santos difíerentes de outros : mas pelas circunílancias pa*

recém todos três os mefmos. O mais veriíimel , e certo he,

que foy ta5 celebre em toda Hefpanha a fama de fua vida>
^

fantidade
,
pregação , e martyrio

, que dJíFerentes lugares

nella tomarão com elles devoção, fazendo feitas, e
íòlemnidades a feu gloriofo triunfo

,
que foy em hum fó

dia, e martyrizados juntos a ii de Outubro , quando o íi-

nala o martyrologio Romano. E naõ falta Efcriptor noflo

de grande authoridade , que pretende provar , fcr Placi»

do, o que por outro nome foy chamado EuílachiÇe Capi-
tão do exercito de Trajano; o qual por mandado de ^õ dria-

no feu fuccellor foy martyrizado com mulher, é filhos,.

Cada hum pôde difcurfar o que lhe didar feu bom juizo ,

interpretando os lugares de Dextro , e Juliano j que por
eftarem confufos , nao deixaõ de caufar muita duvida.

Ultimamente efcreveo o Lecenciado Jeronymo de
de Quintana a hiíloria de Madrid: na qual falia com in-

certeza da pátria deftes Santos roílos naturaes , eftsndo
taõ claro Dextro ( ccmo Bivar confeíTa ) fe bem , tem pa-
ra fijtquelle Author, íer yfnaftâfio densçsõ Grega, fun-
dado em huma leve conjeélura. Efereve elle as vidas dos
glorioíos Martyres piadofamente , mas fem fundamento de
Author que o confirme » e profegue com efí^s palavras í

Ofrecíofele a AnaftaÇio ocafion iefajfar a Portugal ^ aconi'-

fanandole en efte camine Jus {antos difeijulos ; p^írôronen

Líshoã^
(i) Âgiolog. Lufít, a II, ã$ Outulro (2) Onim^iiaUh

z.bijt, de Madrid.
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Lisboa , cabeça ílluflrifflma de aqjiel Reyno
, ftendo bien t^P

cebidos en eliapor tener mucba notícia defu Sanííidad. Em*
peçarontodos a trabajur en la vina Seáor ^y con tanto fruto
que àicedelíos Lncio Dextro

, que el ano de ^o^» erá cele-

bres en aquella gran ciudad i por el grande provecho
y que

coHJuraro exemUo hacian en jus moradores ^ CÍ^^- Prolegue
adiante cile Author a vida dos Santos , e conclue o capitu-

lo dizendo : Qjie foy o dia dsfeu felicij/lmo martyrio em
11, de Outubro i quando o põem o Martyrologio lipmano^
imperando Juliano no ann9 de ^6 1*

Ainda que o Licenciado Quintana feguio a Flávio
Dextro, parece mais verifimel o que efcreve Juliano ( e

que fòíle no império de Nero^Ciaramentc odiííe Luitprâ-

do Author muy aatfgocom eftas palavras: Cordubie^To-

leti . à^ tn alits Htjpani£ l&cis celeberrima memoria efi S.

Genefii M.artyris nifpani , Corduba paffi tn perjecutione

íxv J/íma ímp. Neronis,^ Qi^e querem dizer : Em Córdova,
Toledo, e outros lugares de Heípanha he muy celebre a
memoria de S. Gens M.artyr HeípanKol , que padeceo em
Cordoya na crueliííima perfeguiçaô do Emperador Nero.
Confir ha-fe também , que folie no Império de Nero ( co-

mo *• ^nos dito )
porque do anno 308, em que elle diz pre-

garão em Lisboa até o de 36 5* de íua morte paílaraõ cinco-

enta e cinco. E fendo Anaílaíio Presbítero , e Genefio Bif-

po (como logo provaremos) haviaõ deter, pelo menos
de JJ- annos até 40 , de idade , porque naquelle bom tem-
po , Te chegava a e/las dignidades na idade varonil , quan-

do os annos athorizavaõ o oíiicio de Paftores , e Pregado-

res Evangélico* , que exercitavaõ os que aícendiaóa ellas-^

E quando ido aíTim foíle (que he o mais certo ) haviaò de
ter os Santos, mais de 95. annos de idade, que era mui-
ta , para quem tinha por officio a pregação do S igrado Evâv
gelho , andando tao acefa a fúria dos tyraanos contra os

Chriílaos, que tendo noticia delles> logo os martyrtza->

vao i e havendo fido Goa llan;:io anteceflor de Juliano , he-

xeje Arriano, e taõ grande perfeguidor da Igreja.

E deixando todas eftas contrariedades : o que faz a

, nofía

(t) ' Luftprad. ara 70S*
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hoílo intento he , que foy S. Gens naó íó natural , mas Bif-

po de Lisboa , que parecerá difficultoío de provar, fupof-

to dizer Juliano ,.que elle , e íeiís companheiros forsô Tol-

dados. Que efte gloviofo Santo foíTe Biípo , íe prova com
fua cadeira venerada no alpendre da ermida de N. Senho-

ra do monte, fita extramuros deita Cidade , porque naó
(e acha nas hiftorias Ecclefiafticas , que íe veneraíTem an-

tigamente cadeiras, lenaó de Bilpos Santos
,
que entaõerao

ijfiuy celebres , e com feu nome celebra a Igreja as feítivi.

dades das do Príncipe dos ApoftoJos em Antiochia , e Ro-
ma : em que fe pôde ver o Cardeal Batonio, o Padre Riba-

deneira , e outros Efcriptores.

Eíía cadeira de Lisboa fe vé notoriamente fer de S.

Gens
,
que nella foy Bilpo , e que naó pode fer dos

dous, de que faz mençaó Juliano , que íaõ muito mais mo-
dernos , e nenhnm eíleve em Portugal , e quando aíTim nao
fora (que naõconfta) naó haviaõ de trazer de França a Hef«
panha hua cadeira de pedra , que podia fer impedimento
para qualquer pequena jornada. Moftra a de S. Gens fua
grande antiguidade ; confervando a pia devoção daquelíes

fincetos tempos , em que os Perlados attendiaô mais â idí*>

vaçaõ das almas, que ás oítentaçoens vangloriofas que
feufaõ neíte; E fallando deíla cadeira o P. Fr. Joaó Mar-
ques lhe chama grande antigualha.

He também de muita confideraçao para prova do que
pertendemos, ter o noílo S. Gens cafa própria no mefmo
monte, eíer a Ermida, que hoje ha de NoíTí? Senhora,
primeiro da advccaçaô de feu nome , e todo o monte cha-
mado de S. Gens. AíTim-o afíirmaõ os Padres Álvaro Lobo ,

e Fr. Joaó Marquez dizendo
, que o povo de Lisboa deu

aos Ermitaens de Santo Agoílinho lugar para fundarem
Mofteiro nas fraldas do monte, chamado de S. Gens, de
cujofitio alguns annos delpoisfe psíTaraõ os frades ao alto

do monte , adondehuma fenhora chamada Dona Sufíiua
,

lhes fundou Igreja , e Mofteiro , doando-lh^s huma herda-

is de, e
(i) Baron. tom. i. omaL é^ annot» ad martyr P. Kivad.

m vita S. Joan E^varig- (2) Fr. Jom, Mar. c, 18. §. 6 (}i
P, Alijar, Jup. in manufcri^, c, 19. F>. Joan Marq. lococih
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,

de» e terra de lavoura >unto a elle com certos encargoSt
de que fe fez efcriptura : cuja data he na era de i i8i

,
que

he anno de Chriílo de ! 24} . a qual efta incerta em outra
da era de 1309 .que correíponde ao anno de 1171. que à
Jetra trazoaiefmo Fr. Joaô Marquez, efe acha no cartório

dos frades de S-anto Agoílinho , com outras de que confta
o mefmo, e em particular huma que falia na Ermida de Si
}ordaò , fita no valle que eftá ao pé do monte de S. Gens ,

e deitas efcripturas trataremos em feu lugar, etemp^*
E fimilhantes Ermidas

,
pela mayor parte -íe dedicaõ a

Sanílos naturaes , en3o aoseftrangeiros: como faô todos
os Templos , que ha nefte Reyno da advocaçaõ deíle San-
to , por fer coítume de toda a Chriftandade celebrar cada
Reyno , ou Cidade feus próprios Santos com fimilhantes
templos, feita particular, dias de guarda, eofficiosma-
yores.

CAPITULO xvm.

D^ muitas Ermidas que ha nefie Reyno da invoca*

çaõ deS> Gens , e outras con]eSiuras com quefe
prova

y
quefoy Btfpo de Lisboa*

PAtà prova do que vamos dizendo, nospareceo fâ^ér

muito fundamento nas Igrejas » que fe achaõ nefte Rey~
no dà invocação do noíTo Santo , e outras conjeduras que
confirm ao haver fido noíTo natural , ê Bifpo deita Cidade.
Navilla de Santarém ha huma porta

, que ainda conferva
o nome de S. Gens , e por ventura

, querefídiíTe alii: algum
tempo , e prégafle nella ,

por fer huma das colónias da Lu»
fitania, e Chancellaria dos Romanos : aosquaes procuraria

converter de fua cega idolatria â Fe Catholica. Donde he
verifimel

, que paíTaria á Beira , e entre Douro e Minho r

em que ha muitas Ermidas de íea nome
,
que he prova de

íer muy conhecido naquellas partes j e naõ por haver fido

diícipulo de Santiago , e companheiro de S. Pedro de Ra-
tes>

Neftaa
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C Neflas Ermidas íe véalrnagem do Santo ccib fo.

fcrepeliz 5 barrete, e báculo ; eem hunia antiquiffima, fi.

tuada ao pé da atalaya da Serra d Oíia eítá hunia imagem
lua de vulto em habito Epifcopal. Em Ponteure defte Arce-

bifpado de Lisboa ha outra antiquíílima com nutra , e ba-

go , dõ que os enfermos daqi3elle contorno fe valem em
luas necefiidades , principalmeLte os de iraleitas, os quaes
cada dia experimentaó léus favores , alcançando por lua in-

terceílaô a fâude que defejaõ i cfferecentío.lhe hu bordão
de ramos em memoria do que o Santo tinha,quando Biípo.

E na Ermida de Noíla Senhora do Monte : cnde fé

conferva até o prezente fua cadeira : íe lembraô m.uitas pef*

foas bem authoíizadas , e fidedignas haver viílo o retabclo
velho , e o Santo pintado neile como Biipo, e feu márty-
rio y e ígnorando^e a antiguidade, que coníervava aqueN
Ia pintura , a fízeraò de novo

,
pondo em feu liigar a S;

Cens o Reprefentante por mais conhecido , ao qual cele-

braõ feita no dia, que a traz o Martyrologio , e ha reli-

quiasfuas, e huma canella da perna, que hum Religiofó
trouxe de Itália. E com menos fundamentos que eftes diíle

• o Licenciado Calvete no Cathalogo dos Bifpos de Segovea )

que S. Valentim o fora delia
, porque lhe fazia força para

o entender aíTim , ver que o pintavao com mitra de Bifpo

na cabeça , e annel no dedo.

A firoilhantes pinturas, e tradicçoens antigas fedi
íempre grande credito , porque pela falta de Efcriptores da«»

quelle tempo carecemos de relaçoens , que eí cufavaô indí-

cios , e conjedurâs , principalmente dos Sandos , que
padecerão na primitiva Igreja

,
quando os Chriftãos ít

occupavaõ mais em impugnar as falfidadcs Gentilicas,

que eícrever as verdades Catholicas , que prégavaõ ,

e deíTendiaõ : fendo os coraçoens dos fieis, livros, e
annaes em que todas fe efcrevipõ com a pena ào Efpiri-

to Santo , que movia as Jingoas com que as puhlicavaõ,

,E em falta de Efcripturas , o credito que fedeve dar a fi-

milhantes pinturas , e imagens
,

provou dou tiíTimamen-
te o Bifpo Simaó Mayolo em propiío tratado com muitas

K 2 autho-
(I) Laurent, Galvete Ub> 3. ca^^ i . F^J. Seg.
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autlioridides dos Santos Pidres , e Sag?»ados Concílios. De
que fe hade inferir que fendo S. Gens natural de Lisboa , e

tendo nella cad<*ira venerada pelos fieis tanto numero de an*

nos, e que reprefenta a fíncera antiguidade , e infância da

primitiva íg''eji , e pintandc.o era caía própria com iníi«

gniâs Epilcopaes : faó indícios veriíimeis de haver fido pri-

meiro Bifpo de Lisboa
i
porque ao clero , e povo incum-

biaõ entaõ as eleiçoens dos prelados ,
que era couía ordi-

nária fazerem fe dos naturaes , e clero da mefma Igreja

,

da qual S. Pedro de Rates devia tirar ao noíTo Santo pa-
ra feu Prelado, ou feu ^4eítre Santiago, quando pregou
nella.

Também fí3Z em noflo favor
,
que dos Santos Verif-

fimo , Máxima , e Júlia naturaes de Lisboa , e nella mar-
tyrizados paffou a devoção alugares tâõdiftanteí; como
-he o Arcebilpode Braga» em que íe achaó Igrejas Parochiaes

da invocação de S. Veriflimo: como he a comenda de Laga-
res junto a Pombeiro. A. Parochial de Luno no termo da
Villa de Monção \ e no mefmo Arcebifpado fe achaó algu-

mas Ermidas do mefrno Santo com o nome corrupto de
Branxemo ; as quae? faó antiquiíTimas , e poítas em mon-*
tes altos , como também fe achaó algumas naquelle Arce-
bispado da advocação , e culto de S. Gens ; de que fe pode
inferir

, que paílando a elle a devoção de S. Veriífimo , paf-

fou também a do noíTo Santo Bifpo , como naturaes ambos
deíle Reyno , e Cidade de Lisboa , e cujas Ermidas fe achaô
iiaquelias parles em montes altos.

Outra razaó podemos também allegar de conveniên-
cia , e he fer Anaílacio presbitero , para andar em compa-
nhia de Geneflo, que devia fer diácono , ou fubdiacono ,

ambos os quaes o ajudavaõ nominiílerio da vinda do Se-
nhor, fazendo nella crecidos fruítos : porque fe Genefio
fora verdadeiramente ioldado , como o faz Juliano com
mais dificuldade íe juntara com Anaí^acto fendo Eccleíiaíli-

CO. Senaõ queremos dizer
, que S. Gens fcfíe foldado , e

depois prelado '. porque quem feguia a Chrifto feu cí?pita6,

naõ lhe impedia a lança de Cavallciro , o báculo de Paílor,

com.o
(i) ^irnon Mayolmí>r9 defenfiom Sacrar. hnags
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como fe vê em S- Martinho , o qual he mais conhecido pe-

lo primeiro , que pelo íegundo.

CAPITULO XIX.

Em quefeprofegue a matéria dopajfado cem alguns
*

exemplos a efte propojit o.

PAra prova do que vamos tratando fe hf-de advertir;

que naó he coula nova em Prelados Saritos coDÍeguir

emprezas militares, ecatholicas: huma das quaes foy em
Portugal a conquiíta de Alcácer do fal feita por D. Sueiro

Biipo de Lisboa , com ajuda de naçcens do Norte , que

paííavaô a terra Santa de que em feu lugar trataremos. E
em Caílella â conquifta de Oraõ feita á cuíta do Arcebifpo

de Toledo ^D. Fr. Francifco Ximenes de Cifneros. As em-
pregas militares de D. Gil Carrilho de Albornoz Prelado da

meíma Igreja com cuja authoridade, e valor tornou a Ro-
ma á cadeira Pontifical, que eftava em AvJnbaÓ , e pot
força de armas fez reftituir muitas Cidades , e terras, que
em Itália fe tinhaõ tyrannizado naquella Isrga auzencia j

e foy efte infigne Prelado Arcediago da Sé deíla Cidade de
Lisboa desde o anno de 1358. até o de 1364. As differentes

conqiiiftas /eacqoens heróicas do grande Cardeal de Hef-
panha D. Fr Pêro Gonqalves de Mendcça em tempo do»
Reys Catholicos D. Fernando, e Dona Izabel , e outras
muitas que deichamospor eyitar prolixidade.

E he coufa muy ordinária nos Sacerdotes, e Pre'ga-

dores disfarçaremfe em halDÍtos feculares , para melhor po-
derem íer admittidos entre infiéis, e herejes, reconcilian-

do com a Igreja os que fe apartsraõ delia , ru fe criarso en-
tre a pérfida herética: como vemos que o fszem os P?dres
da Companhia de Jeíus entrando em Inglaterra, e outras!

Províncias do Norte, e nas remotas do Jspró, eChinp em
hábitos feculares , fazendo por efte caminho maravilhofos*
efteitos lua doutrina , e fervorofo zelo de propagar a Fé Ca-
tholica : de que íe infere

,
que podia o nollo Santo fer mais

v^ conhe-»
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ejnheclio fora da pátria par iolJado, qu2 nãõ pjt'Bifpo
qae era , e pâ'íaria a Cait^iia , e Aragão em habito líliUtar,

para que aaõ podeíTe miis facilmente introJuzirle com a
geate.qu: í^giiia os eK-*rcitos Romanos.

De tudo o que havemos allegado podemos fazer hu*

raaconcluLao: a qual he ter, conforme a mais certa opi-

nião , que adiante tocaremos , deíde o tempo dos Apodoios^
que houve em Hefpanha , Bifpados diílindos com fuás

Metropoiis, e Bifpos nomeados nelles i que foraó ordena-

dos por Santiago, ou por feus difcipttlos: como vemos
em vários lugares de Dextro, e Juliano , e da carta do íiif-

po Hugo nos corifta
,
que S. Pedro de.Rates

,
que o foy do

íagrádo Apoilolo
,
poz BUpoèm Lisboa : e ainda que lhe

íiao diga o nome , he coufa verífimel , que o fofle S. G^xx^^

poiscomo dizem JulianD , e Luitprando morreo na perfe-

guiçaõ de Nero , em qu? padácérao martyrio muitos dos

Ápoltolos, e em Hefpanha os difcipulosde Santiago , e

a antiguidade da cadeira de S. Gens faém mçllra fer do tem-
po da primiciva Igreja.

E quando minha rudeza , naô deixar elle ponto baftan-

temente provado aos muito efcrupulolos ,
por nao fer

próprio aílumpto meu , mais que em ordem ás coufas de
Lisboa, tocar a origem ,e fucceíTaõ de feus Bifpos , fer-

virao eíles meus eícritos de eílimulo , a que mayores en-

genhos , e erudição fe empreguem em inquirir, e apurar

com mais fundamento as vidas , e martyrios deftes San-

flos , noflos naturaes : o que leria muy avantaj'sdo frudo
dosqueeu podia tirar de íle meu trabalho i pelo muito que
lhes devemos , e em particular ao bemaventurado S. Gqkí^

por patrijio , noílo pri neiro Blípo , pregador de Lisboa %

epor advogado das dores de rins, e cadeiras, nas quaes

tios valemos de íeu auxilio. E ainda que nao gozamos íuas

venerandas relíquias» nem dos mais companheiros, tendo-

Ihes devoção , elfcao obrigados (como naturaes) a foccorrer-

nos ; e fe atè agora eíleve taô fepultada fua memoria, a

qual devemos a Dextro , q-ie foy o primeiro , que nos deu

delia mayor noticia
i
podemos efperar,- que os Arcebifpos

de LlsbDa , como fucceílõres em íua cadeira ;a refufcitem de
todo.
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toáo* E fe em rós faltoti câhe^al para acertar s efcfever a

v?da deftes gloriolbs Sanítos, que pela íacfeola do rrarty'-'

rio gozaõ o premio deVído a íua conftancia-, ficarão o5 curiò-

íos Satisfeitos ,
quando noílo amigo o Licenciado Jorge

Cardofofahir a luz com os infignes voltjmes do ^giologio

Lufitano, obra que le êfpera com tanta expeâaçaó, aõ
qual devemos rauitò, pelas advertências, que nos fez para

efta matéria»

CAPITULO XX.

De huma pedra ,
que[e acha em Lisboa do ief7ipo dò>

Emperúdor Cláudio. E epitaphio dafepultura de

Lúcio Sejuca Centuriao ^ que por efte tempo

morreo em Sintra.

^T Aoacham.os no Império de Câliguíá cóibíâ , que pa^
Si der eícrever de Lisboa , nem no de Cláudio feu juc-

ceíTor, íenaõ huma pedra nalgre>a de S. Thcrré de que
nos deu noticia o Licenciado Eloy de Azevedo beneficiada

nella : a qyal pedra he de mármore vermelho iafpeado , e
efteve inteira na Igreia velha até o tempo , que fe fez a no-
va , e a' ignorância dos pedreiros , ou inadvertência dos Pa-

dres deú Itigat , a que a partiílem pelo mtyo, fervinda^

hoje os pedaços de lagení de fepuíturas. ErâÕ muy grandesi.'

as letras deita pedra , e eftaõ ]i ta6 gaftadas , e confumi-

das pela continuação de ferem pizadas
,

que apenas fe
podem ler eílaí nes duas pedras divididas.

:::CLAVDI O D:-VI:::r:
:::CL AV DL F. SA R M AT:;:

: ; : : :r : : : : ::1S ARiMAT:::
Dl VL A VG. ABN:;:r: :

iQuari;
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,

Quando eíta psdca eítava inteica na5 .tmlia toda a infcrip-

ç \6 , qu2 nslla íe poz de priacipio : peio que parece auec
lido muito mayoc , e faltar lhe a parte em qua í*c coatinu-
avaó as ultimas letras: as quaes dj clarava5,q aem havia fei-

to a dedicação , e a caufa delia , e das qui fe lem , fe pó-
de fomente conjeílurar

, que foy memoria dedicada ao
Emperador Cláudio , filho de Divo Cláudio Sarmatico, e

pelas letras da ultima regra , que querem dizer bizneto de
DivoAugufto, podámos eiteader

, que diziaô as antece-

dentes , neto de Divo Tyberio Sarmatico , que foy o Em-
perador , que primeiro tomou fimiUiante titulo, por aver
domado eíta naçaõ. E he muito para notar , que fendo
Tyberio, Caliguía, e Cláudio á^% mais vicioíos» e abo-

mináveis Em^peradores qui teve Roíiia a Ufonja í* e adula-

ção lhes deu titulo de divinos. O mais que a pedra contin-

ha, íe naõ pode conjadlurar , ficando-nos o fentimento de
o perdermos: poisem algumas déíla qualidade, fe defco-

brera antiguidades de que ie naó tinha noticia.

Entre as mais
,
que nos deu Flávio Dextto em íua

hiíloria foy,, pelos aanos fo . do.nacimento de Chriílo em
' que imperava Nero , de Luclo Séneca verdadeiro Chriítaó,

que morreo elii Sintra , íaõ fuás eftas palavras t Liiáus Sé-

neca Centurio verus Chrljlianus Sintrios occmnbit, Commen-
tando Bivar eíte Jugarde Dextro diz, que no códice ma-

nufcripto eftava Sentic^ , e que elle emmendou S'mtrÍ£

^

«ovendo o a iíTo trazer Ambrofio de Morales ainfcripçao

da íepultura de Lúcio Séneca, achada na igreja de S.Miguel

de Sintra , oade perf-,vera. E poílo
,
que Bivar faz nella^

mençaõ de três peíloas pay , mãy, eíilho ,
queallieftavao

fepultados , Fr. Bernardo de Brito acrecenta duas , e traz

eíta pedra , como aqui veremos.

L. AELIVS.
W (O D^.vír. mn. jo. n. 6, & ibi Bivari (2) Moral.^ lib.
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L. AELIUS. L. R G AL. AELIANUS.
TT C p

L. AE LIUS. Skx. F.' GAL. SÉNECA.
PATÊ R. H, S. E.

C A S S I A. Q. F. CLU 1 N T 1 L IA. M A
T r R. Fí S. E

L. J U L I U S. U F. G Â LJULIANUS,
ANN. XXIIII. H.S. E.

AELIA. L. F. AMOENA. H. S. E,

•Ope na noíTa Hngua Portugueza quer dizer. Aqui eftá fe-

pultado- Lúcio Elio Eliano , filho de Lúcio da tribu Gale-

ria. Aqui eílá fepultado Lúcio Elio Séneca íeu pay , filho

de Sexto da tribu Galeria. Aqui eftá fepultada CaíTia Quin-
tilia fua mãy, filha de Quinto, Aqui eílá íepultado Lúcia
Júlio Juliano , filho de Lúcio da tribu Galeria de idade de
vinte, e quatro anm)s. Aqui eftá fepultada Elia Amena,
iilha de Lucto. Notou Fr. Francifco de Bivar nefte epita-

phio, quefe naõ puferaô no alto delle ascoftumadas le-

tras D- M.S ou D. M. com que os cegos Gentios invoca-

rão os Deofes dos defuntos , e íéndo ifto muy ordinário

em fimilhantas letreiros, faltando nefte , he final manifef-

to de fer a fepultura de Chriftâos ; porque tambera faltao

nella as coftumadas Jetras S. T. T. L. com quedepreca-
vaô à terra , que nao foíTe molefta , e pezada a íeus de-

funtos , que queriaó ver aliviados por efte caminho.
Naó he pequeno encómio defte noíTo Lúcio Séneca

de Cintra ler taó conhecido por verdadeiro Chriftao, que
obrigou a Dextro fazer mençaó de lua morte : e com mui-
ta 'razaõ , pois fíoreceo naquella infância da Igreja , quan-
do viviaó- alguns dos Sagrados Apoftolos , e mais fe enfu-
recia a-perfeguiçaó contra os Chriftâos aos i^annosdef-
poisda morte de Chrifto N. S. e he muy digno, de notar

»

que apenas íe havia pregado em Hefpanha a Ley Evangé-
lica

, quando havi-í já Chriftâos taó de veras em Lisboa

,

e em íeu termo, que a fama de lua chriftandade , como a

L defte
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defte noíTo Séneca Toava em taõdiftíntes partes , como o
era Barcelona: onde Dext^^o escrevia loo. legaasde Lisboa.

E alargo neeai feus louvores, porque os antigos reputa-

vao por Livsbonenfes » todos os que viviao neíte noflo pro-
montório : ao qual davaõ o mefmo , como largamente te-

mos provado no d^fcurío defba obra.

Tenho tanibem por verifimeí , queElia Amena , de q
nefta pedra í'e faz mençaó folie mãy ^ ou parenta chegada
<3a outra Amena da pedra da Magdalena deita Cidade, de
que fizemos mençõ neite li ^/ro : aííím pela fimilliança do
nome : como por íer coufa muy ordinária entre os Roma»
nos tomarem por nome próprio os appellativos de íeus pays;

coftume , que delles , íe dirivou a noíTos antigos Poi tugue-

zes, e havendo de confeíl ar o parertteíco deft as duas Ame-
nas , podemos também dizer , que ambas as íepulturas eraô

de Chriítâos
, porque também na Magdalena faUaõ as le-

tras , em que Biví^r le funda para fua conjectura. E tam-
bém íe deve notar a nobreza , e qualific3ç.^ô , ào% que nefta

pedra de Cintra eftavao fepultados, por ferem Gidadoens
Romanos , e agregados á tribu Galeria ,

que he o que que-

rem dizer as letras I GA L. e nao geração Galeria : como
opinou Fr- Bernardo de Brito , e tocamos em outro lugar*

CAPITULO XXL

Em que fe traz otftra que confirma a 7nateria do Cap.
p^jjajjy ^. d)us ,Épi aphios de pejjoas nobres

de tempo d >s Romanos.

QUe a geraçiõ dos Senecas foíTe em Hefpanha nobelif-

fima , e dilatada, provi Morales no íugar citado:

mas quem poderá averiguar , íe eftes de Cintra pro-

cedidos de Córdova , ouaquellesdeftes ? Huns , e outros vi-

víaõ no tempo de Nero : cu)o meftre foy o grande phiíofo-

pha Séneca Cordoves yC parentes muy chegados ^ como in-

tentâo provar Morales , e Fr. Bernardo com outra pedra

achada em Cintra , em que fe faz menção ^a família cbt
Galliones^.
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1

Gallioneí , da qual era aquelJe grande philofopho
, forque

aílim íe chamava hum irmão feu , contem a leitura da pe-

dra as feguintes Jetra^í.

D. M.
M. V A L- M. F. GA4

m G A L L i O N 1. A N.
XXX VllI. LlCi.
Ni a. MA Xi MA.

M A T h R.
F. G.

Quer dizer. Memoria confagrada aos Deofes dos defíintos?

Licina Máxima fua mãy fez pôr elta íepultura a Marco
Valierio Gallion filho de Mar^o da Tribu GaJleiirí de idade

de 38. annos. )L ainda que neíle cippo eílaò as letras D. M.
de que fe coHige íer gentio fe refpondej que le elte era pa-

rente do noflo Centuriaó Séneca , e morreoem feu tempo,
cunaô eítaria ainda convertido , ou morreria antes , que S.

Pedro de Rates ptégaire pela coUa maritima do noíTo pro«
montorio.

Com occafiao deftas pedras ros pareceo fazer menção
de outras diH6 : huma que íe acha neíta Cidade na cerca de
S. Vicente de tora , e outra era huma Ermida junto ao lu-
g''r fi^ Carvoeira no termo da Villa de 1 orres Vedras def-

te AictPÍ;pado, e por conítar da leitura das pedras, que
eraõ pefl;»as qualificadas os quenellas eftavaò íepultados, e,
de famílias nobres , e com cargos principies na Republica
as gua- damos para efte lugar. A primeita, que eftana cer-

ca de i^. Vicente tem as feguintes letras.

D. M.
a- FABI. F. ESTl VI.

A N. X L. E T.

Q, FABI.E VELPIS n.FRATR.-
AN. XXX. SIIIS.URBE.it K\A.
CL fABIUS.ZOSIMU5, PRiB.

F. C.

L 2 CCuja
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Cuja figniíicaçaó na aoíla lingua Fortugueza heeíts. Me*
moria confagrada aos Daofes doá defuntos

, Quinto Fabia
Zofi-no Governador fez pôr eíla íepuitura a Quinto Fábio,
íilho da Eítivo de idade de quarenta annosi e a Q^iinto Fá-
bio irmão de Evelpicio de idade de trinta annos, CidadaÔ
da Cidade de Itália . ( a qual era >unto a Sevilha , e pátria

dos melhores Emperadores, que teve Roma) Nau aoteM-
gum efcrupolofo a pouca elegância do Latim deita inferi-

PÇ3Ô por fer muy ordinário acharem-íe outros finúlhantes

barbarizados pelos officiaes ,
que lavravaÕ as pedras . (co-

mo em outro lugar deixamos advertido) e o fer Quinto Fa-
-bio Cidadão de Itália , nao lie objecção para que \\m pu-
deíle morrer , e fepultar-fe em Lisboa. A palavra civis» ain-

da que eftá barbaramente efcripta, nefte lugar faz verdadei-

ro fentido i e o J» que eftá em meyo dos dous , vai o mef-
rno , que a letra V. e outras vezes valia por E. entre os
antigos , de que André de Refende traz alguns exem-
plos em fuás antiguidades. Pelo cargo j que Qiinto Fábio
Zofimo tinha de Governador» fe pôde prefumir

, quam qua-
lificado devia ferelle, e os mais parentes , de que na pedra
fe faz menção.

A outra eftá em huma Ermida junto ao lugar da Car-
voeira , que ferve de cuberta de feu altar , cujas letras tres^

Jadâdas fielmente contem a feguinte inícripçaô.

DIS. MANIBUS.
Q: GAL C. IIL Q: I. GAL- CAL- C. IIL

AN. L AEDILIS. AN, XXXX-
M. G.\I. C IIL O I. GAL AVIII AN. XVIIL

JULIA. M. E. MARCILIA. MARIIO.
OPIUMO. IIIL O. piíssimo. DE SUO. FECIT^

Tem eíla pedra fuás dlfficuldades na explicação , que ( fal-

vo melhor juízo) entendemos riefta forma- Menrroria con-

fagrada aos Deofes dos defuntos. Quinto Gaio Conful a
terceira vez, e Q;,ieftor a primeira , filho de GaioCalphur-

nio,

íi) Ikejend, l. i.
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inio , que foy três vezes Ccnful . e hum ar ro Édil (?e ida-

de de quarenta arinos. Marco Gslo , í:es vezes < cnful da

primeira ordem , filho da Gaio Avilo át idsde de dezoito

annos. Júlia Marcilia filha de Mário a fez pòr á fua cufta a

feu piadofiflimo, e bom marido da quaita ordem. Qjiaes fof-

fem na Republica Romana os ofíicio5 de Coníul , e Queí-
tor havemos de tratar adiante , e juntamente , queOrdem
eraefta , de que falia a pedra , e oíiim o deixaremos de fa«

zerneíle lugar , advertindo fomente nelle, queonumiero
18. deve eftar coriupto

, porque íaô muy poucos snnos pa-

ra Marco Gaio ter alcançado três vezes o Confulado ; e em
outras palavras barbaramente efcritas , que tem o Épita-
phio, naõ ha que reparar pois fobre iíío temos dito o que
fe nos offerece , que o mefmo que notarão muitos homens
veríados em fimilhantes antiguidades-

CAPITULO XXII.

De muitos Martyres
^
que padecerão em Portugal jia

perjeguiçao de Nero , e pregação dcs Jpcjiolos
S* Pedro , e S^ Paulo em Hejpanha , e Lis-

boa \ e de huma eftatua , que a mefma
Cidade levantou ao Emperador

Vejpefiano.

COrria o anno 60. de Chriílo no qual encarece Dextro
a grande perfeguiçaõ

, que operverfo Emperador Ne-
ro moveo contra a Igreja Catholica , executando íenas pef*
loas , ebens dos ô feguiaô a ley de Chriíto cora talcrueU
dade, que em toda Hefpanha psdaceraõ mrumeraveis Mar*
tyres

; fendo os princípaes os difcipuíos do Apoítolo San-
tiago. A noíTo Portugal alcançou fua parte , n-orrendo na
perleguíçaõ os Santos. Pedro de Rates , e Bafilio priíseiroÃ
Preladas de Braga , edifcipulos do mefmo Apoílolo; eíie
certo

, que em Lisboa achariao os miniflros Infernses tm
que empregar a fúria

, pois /endo Cidade taõ principal e
ou

(2) DemrrfiméOf
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em que havia Biípo , feria graade o fruílo que nella teria

feito : coaio o vunos peU iioaoritija íneoioria
, que fez

Dextro do Ceiíturiaó Séneca de Cintra.

Havia jà nelie tempo em toda Heípanha muitas Igre-

jas com Bifpos , e paliada eft occafiaõ , eiu mais de duzen-
tos annos , naõ acharnoá memoria de que poffamos provar,

que os houve , pela grande perfeguic^ao do abomina vel Ne-
lo , e outros Emperadores , que ihe fuecederao até Decio

,

que fez a ínayor de todas , mandando queimar os livroí fa-

grados, e hiltodas Eccleílaíticas : nas quaes íe continha a
noticia de muitas coafas, que agora Je todo ignoramos.

Neiti perfeguiçaó (coít\o eiwrevi.nos de juliano, Luit-
prando ) padecerão noíTos naturaes Plácido, ^aaílallo , e
Gene.lo com os companheiros, que tmhdõ ^jallado a Caftel-

laa illuílraila com fua doutrina, e roraó tantos , e taôex-
quifitosos martyrioj por toda Heípanlia , que os miniílros

delta diabólica crueldade davaó asgrai^as a Nero com infcri-

pçoetis de eílatuas publicas , por haveía expurgtdoda no-
va fuperftiçâo ( aíliii cfiamavaò eiles a Ley de Chriíto ) e
parecendo- lhes , que de todo íicava extinola : o publtcavao
em hum a colunna levantada ao Emperador , cachada e?m

Cluíiia, que primeiro tiroa a luzCyriaco Ancoaitano , AI-

do Manucio , Barronlo , e outros Elcriptores
i a qual con-

tinha a leitura feguinte.

NÊRONI. CL. C.ES. AUG.
p O N r I F. m A X. O B. p a O V I n c

L A T R o NT I B. E T. H I S. QJU I

N O V A M. G E N E R I. HUM.
S U P E a S 1' IT 1 O N E M. INCUL

CÂ^R. PURGATAM.

Cuja figntficaçao he. A Nero Cláudio, Gefar, Auguílo,

Poatiíice Máximo; ,por a limpar a provinda de ladroensi

edos
(i) Baro m' ijj, (t) Cyriae. Anc.& Aid, Manut.in

onBogra, Ba^on. tom. anu., 6?. imoral, lib, 9. cap. 16. ?adli

lha cent, i. cap, 24, D. AÍJr.Carilho lib, t* ceuímr. r. ,
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e io% que pèrtendiaõ introduzir nova fuperfliçaoao género

humano.
Então forao martyrizados os bcmaventurados Apa.

ílolos 5aõ Pedro, e S Paulo, querendo primeiro honrsr

Helpaíiha com fua prefcnça , vindo a eUa a eenfiimar os

ânimos dos fieis , e alegraíos com íua villa
,
para que os

membros da Igreja divididos pelas províncias conheceflem

íua cabeça Saô Pedro , e haõ desfaleceííem na fé que tinhaô

recebido. Qiie S. Pedro vieíle a Hefpanha affirmaó a ma-
yor partedoshiiloriadorei delia , e Padilha trata com pron-

tualidade o que fobre eíla vin'da fe pôde ter por certo. O
Cardeal Baronio^ e Onuphrio fallaõ nellà dizendo, que
havendo pregado Saô Pedro nas províncias Orientais , con-

vinha que prègafle também nas Occidentaes, e fendo-o

Hefpanha mais
,
que as outras de Europa , e o noíTo Portu-

ga) mais , que a meíma Hefpanha íe deve presumir
, que

pregaria n.:ílk \ e quando aíÈm foíTe,naõ ficaria Lisboa íem
gozar defta prerogativa pelas razoens que apontamos na
pregação de Santiago.

Na vinda de S. Paulo fazem mais fundamento Efcri*

ptores Gregos , Latinos , e Htfpanhoes , tirando o á'Áh pa-

lavras, que Q mcfmo Apoftolo efcreveo aos Romanos dizen-
do: Cuni inHífpafúãm jrofiàjci cefevõ , fj evõ qmd frete-

rieris videam ^vas. Rateficafe eíía vinda com eutraí pah.vrag
fuás :. Hoc atitem cttm confummavera ^ proficijcar perh.os m
Hijpaniam. Flávio Dextro o confirma fa liando doanno 64*
de Chriíto : onde Bivar allega grande numero de Authores*;,

queapprovaó por verdadeira a jornada
; que S. Pgulo fez a

Hefpanha: a qual (diz S. Hieronymo ) foy por msr em nãos
de mercadores eftrangeiros, e desembarcando nefla provín-
cia pregou em todas as Cidades dell.-^ ; de que havemos de
inferir ^ que pregando o fagrado Apoítolo neftas partes Oc-

cic^entaes»

(t) Morah Itb. <^. cap. 14^* Padilia cent, i.cap*^^, (t>

Baron, tonu i. Onuph. ãn.^y-. Chronic, (3) D. ?anl.CãP. ry»
Hft. aã Rom. Moral- l^h. 9. cap, 11. Martan. hh. 4 cap\ 5,
adilhaJoco citato uliplures refert, Beuter, lih, í. cap- t^^

(4> Faf^uf m» df^ Carrikaj lih, 7. cap, 6, Lmstcarti
fopr J7»

\t
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cidsnta35, e'eTi todas as Cidades de Hefpanlia
, gozaria

Lisboa tambsm dslle privilegio , de que a naõ izentou Ju-
liano, S. Hieronymo , neai Dextro; pois dizendo, que
pregou em todas as Cidades, nao fica Lisboa excluida : an-
tes pelas razoens aliegadas fica no primeiro lugar delias.

Desde Nero até Veípafiano , naõ ac/iamos coufa

que poder efcrever de Lisboa
,
porque foraó taó violentas

as mortes de Galba , Otton , e Vitelio feus luccefl^ores, que
apenas chegarão a imperar , quando feíeguiraõ as mortes
de todos três, Com a de^ Vitelio melhorarão as coufas do
Império íuccedendo^-ilíe Vefpafiano, que le achava na guer-

ra de Pâlcftina, fendo acclamado por algumas legioens de
leu exercito , e vindo a Roma , naõ fó a ennobreceo com
edifícios públicos ; mas também a outras Cidades, e Provm-
cias , de que naõ coube pequena parte a noíla Lufitania.

Levantou-lhe o Senado de Lisboa hum padraõ cora

infcripçaõ, de que nos naõ confta acauía porque otízefle :

mas fem duvida feria por algum beneficio que delle tivefle

recebido. A pedra em que eltava fe achou nos alicerfes da

obra nova de S. Vicente de fora , na Capella de JoaÕ Gar-

cia , e o Prior que entaõ era deite Real Convento , deixou

levar a pedra a Fernaõ Telles de Menezes para o feu jar-

dim , tresladando-a primeiro hum Cónego chamado D. Fru-

éluofo ,
que a deu a huma pefloa grave , e douta , de cu-

jos papeis a houvemos, e continha a leitura íeguinte>

I M P. C A E S A R L V E S P A S I A N O.]

fA V G. P O N T. M A X. T R I B. P O : : :

llll. IMP. X* PP. GON, IIII. DIG.;::::: :

{V. GENSORL DESIGN. A NN. IllL

IMPERII. EI-VS. FELICl TAS IV.

Cuia

(r) J^tllegas t Santoroi Maneta^ f<ibadeneíra ^
in vi-

ta Sayiff, (i) Dextr. anu. 64. nunh 4. *& Bivar. ibi. (3) S;

Hieronymo in Ifai, (4) Julian*^ an. 63, num*^ ij^.
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Cuja íigniíicaçaõ em lingoa Portugutza he efta. A Cidede

de Lisboa chamada Felicidade julia dedicou efta memoria
aô Emperador Ceívir Vefpafiano Augufto , Pontífice Maxi*
mo I 1 ribuno do povo quatro vezes , Cápitaó General dez,

pay da pátria , Confula quartjk vez , e Didador cinco que
eíleve elleito para Genfor em o quarto ânno de íeu im pe-

rio. Coufa venfimel he, que fazendo-íe em Lisboa algum
edifício publico , o dedicarão a Vefpafiano : pois fe achao

em Portugal tantos ,
que lhe foraó dedicados.

O primeiro titulo que fe dá neíla pedra he o Augií-

fto, que íe juntou ao próprio de Odaviano , vinculando-

íe aos Emperadores que lhe íuccederaõ : com os mais dos
principaes msgiítrados de Roma , dando a entender

, que
ainda a coníervavaõ na authoridade antiga, nao fazendo
mudança em íeu governo ; fendo a caufa prmcipal

, por-,

que lhes deraõ o titulo de Auguítos , haver dilatado os limi*

tes do Império; e por ficarem fenhores abfolutos naõ fó
dodominio temporal , mas ainda do eípiritual

,
juntou Au-

guílo Cefiir a fuprema dignidade do Pontífice Máximo á Im-
perial: andando ambas anexas até que Graciano recufoua
primeira , como appontou Joaõ Roímo. Tocava aos Pon-,

tifíces Máximos ordenar as conílituiçoens pertencentes ao
culto , e fâlfa adoração dos Deofes , declarando os dias em
que lhes haviaõ de fazer facrificios , e dedicaçoens de feus

Templos » e Altares : e delles dependia o caíHgo cfas Ve-
ílacs comprehendidas em algum peccado incontinente , e o
exame dasquehaviaô de entrar naquella Religião: fendo
fenhores de tudo o mais que tocava ao culto divino.

O officio de Tribuno do povo foy dos mais eminen-
tes que teve Roma , e creado pelos annos 509. de fua fun*

daçaõ no confulado de M- Genucio , e C Curcio : fendo os
primeiros com poder confular Aulo Sempronio Atratino,

M T.
(1) Guthier, de veter in Vont, Itb. i. cap. i j, Ro/ln, lib.

5 cap. I}. Fuolfang^ Laz, lib. ^, cap. 11. comment. Rey*
pub. Ronu Elcnd. lib. 2. Rom. tritmph. Vluíar, in Numa.
Alex. ab. Alex. lib* 2. cap* 1 8. cb^ Hb» 5. cap, i q. Verr, tlac*

aunot. ad Linimn, Pempon, l^et* cap* 18. Fenejl. cap, 123
JaciP^ lib. 3.
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T. Glelio, e L. Atílio : como fe collige de Verrio Flaccà
nas annotíçoaní de Lívio, e de muitos que iratao de fua

origem ,• ell^içaõ , officio , e authoridade \ querendo huns
que Júlio Gelar o incorporaíle com os mais títulos Impe-
riaes , e outros

,
que Augií^o.

O de Emperador foy o fupremo de Roma , depois
* que fícou privada da liberdade : íendo antes o rriayor cargo,

que h^via na guerra , porque os Capitães Generaes íe cha-

mavao E nperridores > guardando ainda eíla íombra de go-

verno militar íe dá a Veípallano o cargo de decima vez Em-
peraior

,
por outras tantas que havia fido General de exer«

cito?. E chegou a taõ miíeravel eílado a Republica Roma-
na, que acclamando pay da pátria a M. Túlio pela ter li-

vrado da coajuraç'^6 de Catilina , e de outros dannados in-

tentos de homens facinorofos • e a Vefpafiâno , e Trajano
por benefícios públicos com .que Roma» e outras Cidades
do Império íe repararão ^ e augmentaraõ ; attribuia a Tj-
berio , Nero, e outros viciofos Emperadores os meímos tí-

tulos por adulcTçaõ; tendo vícios, e virtudes igualmente
premiados (infelicidade mayor a que pode chegar huma
Republica. ) Na Romana foy a dignidade Confular mais po-

derofa , e authorizada depois de excluídos osReys, até

que JulioCeíarufurpoua Monarquia do mundo. Criavaô-fe

dou^j^oníules com iguaes poderes, porque procedenc/o

hum^como naô devia , o outro o caíligaíle : naó íe alat,

gando feu governo a mais de anno
,
porque com elle fenag

fizeíTem aítivos , eínfolentes j e quando opediaô asocca.

fioens , forteavaó as Províncias , governando-as como Ca.
pitaens Genera^çs ; e do mais tocante a fua adminiftraçag.

tratarão Fenellelia , Pomponio, os Jurifconfulto^, emuí^
tos outros.

Para ocargadeDídlador fe ellegia hum deíles Con"
foles: o que fuccedia raras vezes , e em occafioens urgen-

tiffimas , naó durando mais de íeis mezes eíle governo- Em
algu-

(i) VVtn. Ub. 7*vaP^ ^ (i) AureL Fiíf. inTrajana. (5)

Wtm Jun. inpanegyr. Traj. Dion» M* 45. (4) rene/i, de
magi/irõ, (f) Blond^lib» 3. Pom^. tit.i;líb. i. dege^* Ci-:

cer.lib, i^de kg:.
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algumas fe alargou a hum anno, e Júlio Cefa^r o foy per-

petuo , porque era taõ abíoluto feu domínio
,
que facilmen-

te fe podiaõ temer de alguma tyrannia: como le experimen-
tou no mefmo Júlio. O ofíicio de Cenfor era dos nobres de
Roma , tinha juridiçaõ nas tribus em que ella fe dividia , e
quando eftava muy carregada de gente pobre , e foldados

inutiles lhe íinalava colónias que habitaílçm fora de Roma*
O titulo de Fe]icidade Júlia deu Júlio Ccfar a Lisboa, como
temos allegado : com que nos naô fica outra couía , que po-

der explicar neíla pedra , que levantou a Vefpafiano
, por-

que naõ confia a caufa porque o fez.

C A P I T U L O XXIII.

De huma eftatua que a Cidade de Lisboa levantou a
Sabijia Aiigufta molher do Emperador Ha*

driano.

NA6 achamos coufa que poder efcrever de Lisboa des-

de o Emperador Veípafiano até Hadriano : o qual foy
íicafado com Sabina

, que íe matou com veneno ,
por na6

íofrer os rigores com que a tratava , querendo mais privar-

fe da vida violentamente
,
que gozar delia desfavorecida

-do marido , de quem naÕ teve filhos > ( os quaes ccjítumaa

Ter os medianeiros em fimiihantes difcordias) e contente
t3e fe ver fem elles affirjnava Sabina, que oeílimava muito,
por nao chegar a parir a deftruiçaô do mundo ( encareci-

mento de mulher ofiendida , e defprezada.

)

Levantou a Cidade de Lisboa a efta Emperatriz hu*
'ina eftatua : cuia infcripçaô dura hoje ( gaitadas algumas
letras ) na efquina do beco do brgio abaixo da Igreja de S.

Martinho , a qual traz Fr. Bernardo de Britto neíla for-

ma.

M 2 SABI-
( « ) Fr. Bemard. L j. ca^. j^.z.p. Mouar.
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SABINE AVG.
IxMP. C^S. TRAI A NI.

HADRIANI. AVGVSTI.
Dl VI. NíiRV. .ENE PO TI.
Dl VI- TRAIA NI. DAG.
FIL. D. D. FELIC ITAS-
IVLIA. OLISI PO.

PER.
M. GELLIVM. RVTILI.
ANVM. ET I VLl VM.
AVITVM. VERVM.

Cuja explicação, A Cidade de Lisboa chamada por outro
nome Felicidade lulia levantou efta eftâtua a Sabina Augu-
Ita mulher do Emperador Cefar Trajano Hadriano Augulto,
neto do divino Nerva , e filho do divino Trajano , vence-
dor de Dacia , e eíta dedicação lhe foy feita por M. Gellto

Rutiliano
\ e lulio Avito Vero, Eftes parecem ferem na»

quelle tempo os principaes varoens do governo defta Cida-
de

, porque aos t es fe cõmetiaõ fempre fimilhantes dedi-
caçoens: á cerca das quaes fedeve notar, que conforme
ás leys<i*mperiaes, naó podia Cidade alguma, magiftrádo,
nem peíloa particular levantar eftatua , ou memoria publica
a algum Emperador, fem alcançar primeiro faculdade, e
licença para o poder fazer » íopena de encorrer em pena de
infâmia, e outras pecuniárias aflim o determinou a /. t.

Ò^fin. C dejlatuis ,
&* imaginihus,

(X sndo fimilhantes dedicaçoens fe faziaó por algu*
nia Cidade gratificando ao Príncipe os benefícios , que delle

tinhao recebido : nao podiaõ os cidadoens deIJa fer conílran-

gidos a coníribuif para a fabrica, egfíítos, que na obra
fe faziaô

,
porque eOava dicidído pela í. 3"^ e 4. C. deflat^

Ó*. hnag. Q^te eíles foííem à cuíla da mefma Cidade : aíiim

o notou Franciíco Bermudes a efte propoílto. Mas ( confor-

me
<i) Bermud. l z. caJÈ' I4' ds las antiga de Granada,
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me â meu juízo) naõ fe devisõ entender eflasleys psra com
cila illuílriflitna Cidade, porque naõ eftandoíogeita ás de

Roma , fenaó às fuás antigas , con o Cidsí^es livres , e con-

federada com ella , naô neccílitava de perniíTíõ, para fa-

zer fimilhautes dedicaçoens . quando quizelle : conrofoy
efta

,
que fez a Sabina-

Pode-fe conjedluar deíla infcripçao , e memoria , que
foy pofta a eíla tniperatriz antes , que chegalle a tanto

rompimento com Hadriano feu marido, porque naõ fendo

aífim, naõ parecia conveniente , que noflos Liibcnenles a

lifonjeaflem eftando ella fora de fua gr?.ça > com que me
perfuado , que eílando nella , a procurava© ter propicia em
alguma pertençaõ ,

que tinhaõ com o Emperador : ou lhe

agradeceráô algum beneficio alcançado por feu refpeito.

Juntou-le nefta dedicação o nome de Hadriano com
o de Trajano feu antecefíor por haver fido feu fí^ho adopti-

o , e coftume ufado entre aquelles Monarchas attribuir fe

a huns os nomes dos outros , que he a caufa de fe confun-
direm com elles os que naõ faõ muy ver fados na explica-

ção de letreiros Romanos. Nefte fe faz menção de Nerva:
o qual , e feus fucceílores Trajano , e Hadriiino foraõ dos
melhores Emperadores , que teve Roma durardo fua Mo-
narchia. O titulo de Auguíla , que neíla pedra je dá a Sgbi-

na foy comum às mulheres dos Emperadores : como a Livi
Agrippina » Lépida , Pompeia , Petronia ; porque enten-
dendo elles , que naõ podiaõ ter outro mais lupremo; qni-
zeraõ, que fuás mulheres participaílem delle , cõmunican-
do-lhes por graça particular os mefmos privilégios de que
ufavaõ : fendo livres , e izentos das leys , que por ÍVi2. na^^

tureza naõ eraõ as Emperatrizes : e foy huma das que pro-
mulgou Ulpiano \.^.ad legem Quitam ^

&* Paptam :ci\]ò

tranfcripto ei>á na /. Prifíc^ps ff de leg. Attrít^uefe a Traja-
no o fer vencedor de Dacia , porque havendo íojeítado a
El Rey Decebalo Dacor , ou Dierpaneo

, ( como lhe chamaõ
outros ) reduzio Dacia em forma de Província.

C A-
(i) D.SehaJi. deCavar.Vbõ Jugufa. (i) Vlpím. Ju*

rijconjult, Eufeb. in Chronic. OroJ. Jib. 7. c. jo.
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CAPITULO XXIV.

Das vias militares
,
que de Lisboafahiaopara Mej

rida , e Braiafej^und^ o Itenerário do Empera^
dor António.

SUccedeo M. António Pio no Império Romano pela no-
meação ,

que nelle fez íeu anteceíTor Hadriano e foy
dos exceilentes Principes i que elle teve, e hum modeJo
dps mais perfeitos ,

por íuâs íingulares virtudes , e partes
naturaes j cora âs quaes chegou a merecer o Império: o
qualconfervou paciticamente em quautolhe durou a vida;
econfiderando que íiadriano vifuara muitas Provincias del-

3e , demarcando os limites de cada huma> íequiz aprovei-
tar da paz em que Imperava fazendo hum Itenerario, ou
roteiro; porque le governalTem os exércitos, e com faci-

lidade fízeílem tranlitos de huns lugares a outros pelas vias

militares , ou eílradas publicas , cujos raílros % fe vem ain-

da hoje em algumas partes de Heípaaha : as quaes ( como
eícreve Santa Ifidoro ) eraó calçadas levantadas do chão , e
empedradas de íorte

,
qu2 fícavao planas

, para que com to-

da a comodidade ceminhiílem por ellas livres de lamaroens,

atolleíros , e pò , e diz Moralts
,
que o principal intento

,

com que eftas c alçadas íe íizerao foy : para qu3 os Gonfu-
les , Pretores, e Legados pudeíTem comodamente condu.
zir os exércitos a feus aloj ímentos ; e por ficarem as jorna-

das melhor repartidas , fe fazi^o eíles caminhos com rodeos
para que os foldaios marchaíTem à fua vontade i e os Pre-

tores vifitaíTem os lugares , que governavao , tocando em
todos os principaes , ainda que eftiveíTem defviados do ca-

minho direito.

Ao Goníul Publio Licínio CraíTo fe attribue haver
dado principio , eflando em HeÍDanha , a eílas vias milita-

res, pelos aanos 95:. antes do Nafcimento de Ghriílo, imi-

tando
(i) S. Iftdor, lib. íS']cap. ló. Moral* difcurf. ^, an

tiq.

njjk

i
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tando a Tyberio Gracho * o í]ual ^as tinha introduzido em
Itâli^ (comodelle conta PJutarcho em fua vida ) lerdo de-

pois reparadas , e aiigmentadas pelos Errperadcres Cda-
viano , Vefpeliano , ( o qual conforme a Galeno traFslhou

mais
, que todos neítes reparos ) Tréijano , ,e cutros. Sahiaõ

de Lisboa quatro deites caminhos \ os três para Meiida , e
hum para Braga i eac^uelles rndaõriO liir erário taô corru-

ptos , que Reíende, e Diogo Mendez de Vaíccncellos os
eramendaraó deita forte.

Ab Ulyíippone , & Meritam.M.P.
212.ÍÍC, vel2o8.

Eqiia lond
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Ab Oliíippooe» Emerítam. M.
l:*.2i2»torían 210, Leuc^ ve-

ro 53-

Bierahrica. M. P. 30^
Scalabis, If. P. 22,

Tubucci. .M. P, 52.
fraxinum. M, P. 51.

Medobriga. M. P. 30.

^^ jeptemaras, M* P. i4.<7íí 1 6.Afumar
tlagiaria^ M. P. 20.

Emsrita. ifcf. P. 3a.

Vavõf ^ ou Alenquer.
Sanãarem.
Abrantes.

Alpalhaày ouCaviaff,

Aramenha.

Ainda que alguns de noíTos A. A. tem para fi , que Hiera-

bficahe Alanquer , eu me períuado ao contrario , porque
efta Villa toy fundação de Alanos, ( como adiante diremos)
e naó nos confta, que antes o foíTe de Romanos $ e quando
aílim o fora tratando elles 1 de que os exércitos caminhaffem
com toda a commodidade , e por caminhos planos: como
haviaó de fazer a eítrada por Alenquer •, terra mais montuo-^

fa , que de Povos a Villa nova da Rainha , e Azambuja.
E quando í^e quizeffe oppor , que íaõ aquelies campos terras

alagadiças com as innundaçoens do Tejo , e agoas do Inver-

íereíponde ,
que paraevitar eítes inconvenientes feno

faziâo as vias militares altas, e levantadas; como ainda

hoje vemos nos raftros , da que vay por Setuval a Alcacec

do Sal , por campos , e terras alagadiças. O terceiro caminho
era por Benavente : cujos números depravados emraendou o
meín?Q Author na forma, que fe íegue.

Ab
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Ab Olyfippone , Emeritam. M. P.

i86. veJ 196. leucas vero 46. &
dimidia vel 49.

Jritw Vratorio,
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^

Cotifor.Tie a Barreiro? , e yâfconcellos , eíles fao os lugares

do tt^ajrario , e d;íclara Gafpar Eftaço
j que os 24400.

pados nslle fnilados fazbin asói. legoas pouco mai* ou
meioç . qae \\i de Lisboa a Braga. Dividiaô os Romanos
cadi milha deít i? eflradis com huína pedra, em forma de co-

lunai , a que chamavaò : lapide , e punhaó nelia os nume»
ros dis milhas , que havia de huns lugares a outros , contan-

do íua diiliíicia , por milhas , ou lapides \ e ifto he couza
VLi^gir eatre Hiítoriadores , econítade Marcial n'aquelle

veríb.

Aà lapidem Ttfrcatus habet Vr£torta quartum»

Dando a eatender
,
que tinha Torcato a fua quinta quatro

milhas de Roma» Cadg huma deílis continha milpafiosi e
qwdiUo lapides y ou milhas ^ faziaô huma legoa das noílas,

dado que em outros Reynos, fò três milhas tazaifí huma le-

goa.

Deftas vias militares trattarao Qiiíntiliano , e Rutilio

Cláudio allegados por Morales i e nejlas,(ás entradasdas

Cidades punhaó os cíppos, t pedras fepulchraes ) as aras dos

falíos Deofes, e algumas torres , em que aíTiftiaôbsminif-

tros , que vifitavaõos paflageiros , e cobravaõ os direitos

das mercadorias. E com eíles quatro caminhos ficava Lisboa

muy ennobrecida
,
porque femelhantes edifícios públicos

•^ \ os que maisilluttraô as Cidades famofas»

CAPITU^

(1) Barraros. hl Chronlc. (1) Vafeoncelhs in SchoL

(5) Gafpar Eflaço capitulo, 87. antiq. Lzi/Itani^. (4)

Rejend,lihi. (5) fito Liuto* lil\ l^ (6) UardaUib.
ío- (7) e/^'^^-79'
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• CAPITULO XXV.

De huma eftatua y que a Cidade de Lisboa levantou

ao Eniperador Lúcio Aurélio Ccmmodo ; e en-

trada dos Africanos em Portugcd , que

pertendem tomar Lisboa , efe lhe

defende valerofamente.

ADoptou António a ftu genro M. Aurélio para o Im-
pério , habilitando juntan^ente para lhe íucceder nel-

le a Lúcio Commodo Vero : em cuja companhia Imperou :

o que íe naõ tinha viíto na Monarchia Romana \ e duran-

do feu governo, levantou a Cidade de Lisboa a Lúcio Vero
huma eíl^tua < cuja bafe íe vê hoje com todas as letras da
infcripç aó na parede de humas cazas , que eftaô indo do
terreiro dos Martines para as pedras negras , defronte da
traveíla , que vay da fancaria , na forma leguinte.

I M •^. C A E S. I M P E R.
M. A V R E L. F. A N T O N I N.
AVG. Dl V. PIL NEP. Dl VI

H A D. P R O N. D I V I.

TRALPARTHIC. ABNEP.
L. A V R E L I O. C O M M O D O.
A VG. GER M AN. SAR M.

F E L. 1 V L. O L 1 S. P E R. Q.
G O F L I

VM. CASSI AN v"m. ET.
M. F A B R I

VM. T VSC VM mi. VIR

N 2 Sua

(») Híe^itA in vita ejufdem, tacharias tom* 2.
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Sua íigniíicaçao he. A Cidade de Li;iboa , chamada Fe!lc'i

dade Júlia dedicou efta memoria ao Emperador Gefar Lu.
cio Aurélio Cometi odo, Auguíto , Germânico, Sarmati-
co, li' ho do Emperador Marco Aurélio, neto de Antonino
Augufto, Divo , Pio , bifneto de Divo Adriano , trefneto

de Divo Trajaao Parthico, Fizeraõ a dedicação Quinta
Celio Laííiano, e Marco FabrioTuíco, quarto varaõ do
governo.

Coftumarao os Emperadores Romanos ( como ja te-

mos diio ) attribuhir huns os nomes dos outros , como aqui
vemoj em Lúcio Com modo Vero , que tomou o de Aurélio
feu antLxeíTor , e companheiro no Império , adoptado por
Antonino, cognominado Pio, pe^a modeftia , afabilida-

de , e brandura , com que fe fez amado , e querido do po-
vo Romano moílrandole comp^ílivo em perdoar culpas , e
aliviar penas : poílo que naô foy nada piedofo para os Chri-

ítaos, aos quaes períeguio continuando as crueldades de
íeus anteceílbres.

Os titulos de Partichos , Gern^articos , e Sarmaticoa

. tomavaó os Êmperjidores : ou por haverem vencido eftas

naçoens, ou imitando huns a outros. E pela infcripxjaô de-

ita pedra vemos , que erao as peílbas, que governavaó eíla

Cidade em tempo de Lúcio Commodo Verd, e podemos
conjedlurar

, que Marco Fabrio Tufco foíTe de géraçaõ ds
Trebonio Tufco , de que íè faz menção no cippo da Igreia

da Magdalena, eque foíle efte appeliido de família nobre
daquelle tempo.

E para íe vir eti conhecimento do que era : Quarta
varaõ do governo , fe ha de fuppor com AuloGelío , Carola
Sigonio , e outros ,

que aífim como em Roma havia diiíe-

rentes ofii:ios, e magiílrados : os quaeseílavaõ repartidos

entre nobras, e plebeyos : os mefmos havia nas colónias,

e munlcipios
\
que em tudo repreíentavaô a imagem da mef-

cia Roma , tendo Republica com fidalgos
,
plebeyos , Se-

nado, confelhbs públicos, Decurioens , DiCtador , Cen»
fores,

(O ?aiitlac^nt. i,cap.r* (i) ^AuI/GelJeg. i6* captt^.

terceiro. (5) Car.ol.^ig^lib* i^capit. 8. deantiq. Jur. civo
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fores í Edijs » Queílores, e Flarrânes. A ordem &y Decu-
rioens tinha feu concelho como o de lUma , e delle íc ele-

giaô todos os annos , decím ziros , trkim^viros , cu qvar'

ttimviros , conforme a grandeza , ou n inoiidade da colo-

nia , e reprefcntavaô a forma , e Msgeílpde de Conluies

Romanos , criandofe cada anno paraeíte efieito.

Tocava a fua jurisdição ter cuidado dos caminhos , e

edifícios , e cobrar os direitos
,
que entravaõ em poder de

hum Queftor , a cujo cargo eftava o errario publico , e em
tudo o roais fe governavaõ pelos collumes , leys , e inítiiu*

tos Romanos , de que largamente tratou Onuphrio. E pa-

ra que fe fique entendendo a qualidade dos Decurioens , de

que fe elegiaó os Quartumviros- Havia nas Colónias, e

Municípios cinco géneros de homens , a que chamavaõ or-

dens comeítes nomes j aíaber, Ordens, Cúrias, Centú-

rias, Companhias , e Collegios. A ordem fe repartia em
Senatoria , ou Patricia , Equeílre, e Pkbeya , e na dos

Patrícios entravaó também, os honrados; fendo mais avan-

tajada , que a dos nobres , e debaixo delia fe ccn^prehendia

a ordem dos Senadores, e a dos Decurioens , que ersõ os

de quetrataa pedra.

Durando o Império de Marco Aurélio apponta Fr.

Bernardo, que paílaraó a Hefpanha os bárbaros Afr /canos

a que hoje chamamos Mouros, e infeftar.do muita parte

delias fizeraÓ notáveis roubos executandcs com mortes vio-

lentas , das quaes tendo noticia os legados Imperic.es íííIií-

raõ com as legioens a reprimillas ^ principalmente ra Lufi-

tania
,
que fentia a mayor parte deílas calamidades por ef*

tar fua coita marítima expofta aos infultos dos Africanos : os
quaes do Cabo de S. Vicente até a Cidade do Porto fundada
na ribeira do Douro , commetteraõ todas as hoílilidades , e
damnos , quepuderao , excepto em efta Cidade de Lisboa ,

a qual aííaltaraó í uriofamcnte , cuidando rendella do primei-

ro
(i) Ontiphr. út.jfljl. (i) Vtw^f. I azár* Jih \i. capitulo

3. comet. Feip. Fcm, C3) Jr:nhfh V arceL hh^ 20*
è" 19» (4) Cojfiod. lih. 2. 4. & 6. variar, (^) liv<^

lih. 6. decad. 3. (6) Fr. Bernard, lii. fjiihto cafitu-
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ro accomm^timento , o qui Ih^ís fucced^o ao coutcario, por-

que feus moradores íe delfo^derao taó animofa i e valerofa-

mente que osbaroaros fe retirarão le n a poJ^r gaihar » re-

chateados pelo valor dos naturaes , e fortaleza do íitio , que

entaó era inexpugaavel. Até aqui he relação de Fr. Bernar-

do, que no lugar citado íe apro/cita da aiguas letreiros,

que confifoiao as iavdfosns deites bárbaros.*

CAPITULO XXVI.

Damemofia levantaria no templo do Sol^ pelafaude
do Emperador Sptwio Severa , e de feu jilho

Antonino , e de outrapedra achada em Chel-
las do lempo do Emperador Macrino.

COmo figurai de comedia fe introduzíaô por eíle tem-
po os Ernperadores Romanos no íeahorio do mundo,

naó lhe durando mais, que o tempo, que queriaõ os tol-

dados Pietorianos» que algumas Vczes o vendiaò a quem
lho pagava , de que le apioveitou bidio Juliano com a
compra, que fez do Império : a qual approvou o Senado ,

temendo as armas dos vendedores ^ de que envergonhados
das legioens de Aíiia , elegerão por Emperador a Paícenio

Nigro leu General , e as de Alemanha a Septimo Severo : o
qual vencendo os competidores, e deílruindo a rebelliaó

de Albino Go/ernador de itiglaterra ficou abíoluto íenhor
do Império.

Durante elle devii faber obrigar noflos Luíitanos de
forte com benefícios geraes , ou particulares , que mof-
trando fe gratos a elles oííereciao íacrificios pela perpetui-

dade de íeu Império, tendo-o por taõfelice, que lho de-

fejavaó eternizado. ílto coníla de certa pedra achada em
huma Ermida de noíla Senhora junto a Collares : a qual

trazem Refeade , Morales, e Brito, mas com alguma dif-

ferença nas letras: as qu^es como fe achaô em Reíende , a

•que feg iiremos . iao as leguintes SOLZ.
(O Sparttm, in Severo. Eufeh. in Chrân- fi) KefeudJ.i.

Moral* /. 9. cóip, 41, bV- Bernard. lih. 5'. ^. i j.
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SOLL AETERNO. LUNAE.
PRO AETERNITATE IMPLRII
E T. SALUTE. 1MF.€AL. SEFTJMII. SLMihJ.
ET.IMP. AUG. CAEwSM. AVRELlI.AIsTCMNL

A U G. P 1 1.

; ^ ; , . .

;

C À F S."
'et. JULIAÊ/ ÂÚcrAíÂ^^^^^

DRUSUS VALER lUS CAELIANUS
VIATI. US1...AUGUSTORUM

CVM ..SVALE NI SUA...:
E T. Q, J U L I U S. SATURN. Q^ VAL . . . . ^

ET. ANTONIUS..

Fr, Bernardo de Brito feguíndo a Moraíes traz efla pedra

fomente atè a palavra, CjI^LIANUS , er.ós conformamo»
nos com Reíende, aíTim por mais antigo: como por fer

taõ efcrupulofo , que quando eícrevia as coufas , era com
particular averiguação , fundamento , e grande certeza,

duvidando de muitas já recebidas por verdadeiras. A íigni*

íicóçaõ da pedra he j Drufó Valério Celi^no dedicou efta

memoria ao Sol eterno, e á Lua pela eternidade do In:perio>

e faude do Emperador Cefar Septimo Severo Augiiílo, Pio»
e do Emperador Cefar Marco Aurélio Antonino Augufío
Pio, e de Júlia Auguíla mãy de Cefar.

As quatro ultimas regras eílao taó faltas?, que o
snefnRO Refende as naõ explicou i iras delias fe colle fer
Drufo Valério, que fez a dedicação •, Sacerdote dos Empe*
radçres nella nomeados , e varoens do governo Quinto Jn^
lio Saturnino , Quinto Valério , e Antonino : com cuiapec»
inilTaõ fe devia levantar a pedra.

Nella íefaz menção do bom Emperador Septtmo 5e*
vero, ( corno temos dito ) ao qual dão es hiftorifdores ly^

ou iS.annos de Império até o 213. do Nacimento deChrif*
to.

(i) Mexia in littaejufdm^ Omjhf h Cironk.&w
íadis^

'

/ '
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to noíTo Sealior, e pói2 fazar diiviia cliamar Ediperâdot
afeufilho Antoaiao , porque, o foy em companhia de
Baffiaao Antoaino CaracaU íeu naeyo irmaó , o qual lhe ti-

rou a vida deatro de poucos dias , e quando podia chegar a
Portugal a nova da íucceçvó, jà elle devia íer morto : o
que ie falva , dizendo c joi bo n fundamento

, que a ara

le levantou vivendo ainda Severo, íeu pay; pois delia conf-

ta , que foy dedicada pela perpetuidade de íeu Imporio^ E
naó pode haver du\rida em íerein Gidadoens de Lisboa , os
que fizerao a dedicação : pois( como temos dito) fó.as Ci-
dades principaes lé^concedi.a eíla faculdade, e ate o promon-
tório , cmqaeo templo do Sol , e Lua eílava edificado,

eraõ os campos reputados por Lisboneníes,

Mortos os dous irmâoi Antoninos, hum às mãos de

Geta, eoutròás de Macrino , que aleivolamente lhe tirou

a vida • foy eleito por Smperadvjr o mefmo Macrino, e

pofto ,
que lhe durou poucos dias elta felicidade 9 me pare-

ce fer de Teu tempo huma pedra achada na ultima refor-

mação ,
quafe fez da Igreja de Ghellav , debaixo do^ltar

'mor, e eità hoje em huma parede do quintal da Sancriília;

e nella fe lem fomente as feguintes letras.

MAC •.

N. ET. I

O. IMP
AUG

Pelasletras da primeira , terceira , e quarta regra conjedu-

jfofer efta pedra memoria dedicada ao Emperador Macri-

no: mas por eflar muy. gaitada, e quebrada a mayorpar*

te, fe naõ pode enteadir delia outra coufa de confidera-

CA*
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CAPITULO XXVH.

De huma memoria dedicada pela Cidade de Lisboa ao

Emperador Felippe da qtial fe conjeâima
, que

erajãChrtjiaÔ quando fe lhe dedicou.

HA neíla Cidade 'de Lisboa huma pedra dedicada ao

Emperador Felippe: a qual eílá no baluarte junto ao
chafaris delRey já taõ confumida , e gaftada , quefe Mo-
rales Brito.e outros A. A.fque dei leso tomarão ) naõ fizeno
delia menção, fora impolTivel poder-íe ler mais, que as pri-

meiras letras , e todas as que a pedra tem íaõ as que fe le-

guem.
I M F. C A E S. M. J U-
LIO. PHILIP PO.
PIO. FEL. AUG.
P O N T I F. MAX.
T R 1 B. POT. II.

P. P, C O N. CON. III

FEL. JUL. O LISI.
PO.

Quer dizer : a Cidade de Lisboa chamada ; Felicidade Juí
lia, dedicou eíta memoria ao Emperador Cefar Marco Jú-
lio Felippe, Pio , Venturofo , Augufto Pontifice Máxi-
mo , tendo o poder de Tribuno fegunda vez , e fendo Con-
ful a terceira

,
pay da pátria. Foy eíle Emperador de aaçao

Arábio, de geração ignóbil , eaíplrândo ao Império tirou

a vida ao bom Emperador Gordiano , Píincipe mercador
de mayor ventura , fendo eleito em feu lugar aos 247. an-

nos do nacimento de Chrifto conforme a computação de
Eufebio : mas efta quebra foube Felippe foldar converteu-

do-fea Fé Catholica com feu filho Felippe pela prégiiçaô

O de
(I) Moral. lib. 9. cap. 45. Fr. Bernardo lih. J. c. 16. Bi-

var. in Dextr. an. 151. (2) bext, Aureh ViSt» in eptiom, B^z
da de tenipor. Bujeb, in Chronlc.
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,

de S. Poncu) Martyr , como relata Surio

Notou Ambroilo de Morales neíta pedra
, que fora

levantada a Felíppe fendo já Chriílão pelos annos de Chrif-

to 249. que concorrerão com o terceiío confuJado, de que
apedra faz mençaõ : na qual ( com jufto acordo ) deixarão

os Lisbonenfes de pôr a liíbnja de que ufavaõ os Gentios

,

chíí mando Divinoízos Emperadores, entendendo
, que fen-»

do Felippe já Ghriltâó, lhe naô podia fer agrcdc^vel tal

blafphe.nia : como era dar- lhe o titulo
, que ao veidujdcira

Deos (ómentefe devia-, pelo que he muy veriíimel , que
já neíle tempo fe profeçaííe em Lisboa a Ire Catholica cum
tanta puhííci Jade., que o Snado delia decretafle, que fe

naõ deíTem a Filp^pt- os falfos titulos de divindade commu-
mente atttibuido? aos mais Emperadores pela gentilidade:

aos quaesosdavaó ainda os ToledanoSi como parece da
pedra , que M )raies , o Doutor Piza , e Bivar tnizem : a
qual confirma eíta opinião , e contem as letras feguintes.

I M ?. C yE 3. M. J U L I O. P H I L I ? P O.
P l O. F E L. A U G. T R I B. P O T. P. P»

T O L E T A N 1. D EVoTlSSIMÍ. N U M I N t
M A J E S T A T I. QJJ E. E J U S. D. D.

E naõhe pequena a honra
, que refulta a Lisboa de haver

dedicado efta honorifica memoria ao Emperador Filippe : o
qual , e feu filho do mefmo nome tem alguns Á» A. para li

devem fer contados no numero dos Santos Martyres, por-

que foraõ mortos em ódio da Fé de Ch.ifto, que profeíTa-

vaõ pelo Ímpio Decio grande períeguidor da Igreja , tendo o
deíignado para lhes fucceder no Império, tornando efte ty-

ranno vencedor de França para Roma , íahindo-lbe Filippe o
Velho ao encontro em Verona , o matou Decio eftando dor-

íTiindo, julg-^índo fer çouía indigna da veneração, que a
feus falfos Deofes íe devia, o deíprezo, com que pay , e
filho os tratavaô, e psíTandologo a Roma matou nella slei*

vofí>mente a Filippe o moço, Mui-
(i) Simus tom» 7, die 14. Marij. (2) ¥iza Uh- 1 . cap. 7%

liJUTohu
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Muitos encómios a^crefcenta oBifpoEquilinodaChri-

ftandade dos dous iMiippes, dizenco dclles, que derao
iDuiíos vazos ricos , ecuitoíospara íeiv-ço da S^ita Igreja

Romana \ e o Monge Eutropio referido por Morales
, que

querendo aífiUir aos officios divinos, que nella fe celehravaô

dia de Paíchoa , o Papa S. Fóbiaõ lho impedira, dizsndo,
que primeiro fe havia de confeílar , e fâzer penitencia de
algumas culpas, que fe lhe impunhao : a qual ticeitou com
finaes de arrependunento , confeflando primeiro feus pecca*

dos. Só o Cardeal Barunio tem para fi , que naó era Chri-

ítãoFilippe, quando começou a Imperar : mas que o era,

quando foy morto por Decio.

A caufa particular , porque o governo de Lisboa le-

vantou eíta memoria aoEmpercdor, Fiiippe fe naó pode
coniedurar ler outra , que profeflarem feus moradores a Fé
Cãtholica : o que fe pode prefumir do letreiro, e tendo
entendido, que também o Emperador a profeflsva , lhe

dedicarão aquella memoria, como dando-lne as graças da
acertada eleição , que tinha feita em deixar a falfa adoração

dos Ídolos , que antes venerava. Morreo Fiiippe ( confor-

me^ao computo de Onuphrio) anno jji. do Nacimento de
Chriílo: poíto que outros lhe alargaõ mais alguns,

CAPITULO XXVIII.

Do gloriofo martyrio dos Santos irmãos Verifftmo \

Máxima , (^ Júlia naturaes de Lisbca\

Todos os efcriptores Ecclefiafticos , e Hiftoriadores de

Hefpanha relataó ogloriofo m.^rtyriodôs invencíveis

Martyres de Chrifto Venliimo, Máxima, e Ju'ia irmãos

na carne , e íangue , e companheiros na palma do martyrio

«

que ganharão para entrar triumphantes na Celeftial Hieru-

íalem ; e pela obrigação
, que nos corre de contar fuás vidas

O 2 dire*

(i) Eíurop. Ub. 10. (2) Etijeh. llh. 6, caf, 17. (3) OroJ.
Hb, 7. cap.^ 20. (4) Barçn. tonu i amai
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diremos, oqu^ díllas achamos efcrito nos A uthores, que
alegaremos.

Concordaô todos , em que padecerão na cruel perfe-
guiçao . que os Emperadores Dioclefiano , e Maximiano
levantarão contra a Igreja Gatholica. O miniftro

, que os
mandou martyrizir preiume Fr. Bernardo , e outros, que
foy Pubiio Daciano carniceiro lobo do fangue de innumera-
veis Martyres , que por feu mandado alcançarão a coroa do
martyrio. O dosnoílos Santos põem Dextro no anuo de 308
de Chrifto ao primeiro de Outubro

, que he o dia em que
todos os Martyrologios o apontaõ com Morales , Vilhegast
e os mais

,
que efcrevem vidas de Santo^^. Forao eítes nof-

íos ( como todos confeíTao ) lionra , e gloria deita illuílrif-

íima Cidade de Lisboa fuâ pátria , a qual enriquecerão com
os finiífimos rubijs do langue , que nella derramarão pela
confiíiaõ da Fé

,
que profeliavaó j e naõ foraõ eílrangeiros

(como alguns cuidarão) pelos verem veít idos em habito»
de Romeiros , poíto que confta do epitaphio de íua íepul-

tura , que eftà no Convento de Santos, e de huma lenda
fua

, que nelle eítá Efcrevem os A. A. ^[legados » que fo*

rao eftes Santos irmãos , naô fó grandes Martyres , pelos

exquifítos martyrios
,
que padecerão: mas grandes, p*ar-

que espontaneamente íe oííereceraõ a ellc, naó fazenda
cafo dosatroces tormentos , com que os infernaes miniílros

da períeguiçaõ dos Emperadores tiravaò a vida , aos que
negavaõ a falfa adoração dos ídolos. Efta fez publicar Da-
cianoem toda Hefpanha , mandando com públicos éditos,

que lhes íizeílem facriíicios univerfalmente com commina-
çaô deencorrerem os transgreíTores nas penas impoítas por
bandos Imperiaes , que foraõ promulgados nas principae»

Cidades da Provincia ; e antes que Daciano yieííe peíloa^

•mente a Lisboa , e que íeus Gommiííarios exercitaíTem nel-

la as provifoens y começarão os impios miniftros a perfe-

guiçao

(O Fr^ Bernarda Jib. $.capít.2^. (2) Dextr, an. 308.

fium. I. (3) Moral. Ub, xo. cap. 14. (4) Villegas m flor.

Janãor. Epunr EcjuiL Ub. it, capit, uhhn.nmn. 26B. (5)
BaflL SanHor. in vita cors, Ereviar. Oli/ip, (é) F/uard, iu

Martyrolog. {y)^Yadilha Cent* 4. cap. 19.
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guiçao ,

procurando dcfcobrir o^qne leguicó a FédeChri-
Ito , que elJes abominavaô , com iníorm? qoens , e f eícui-

Zds I de que reíultavaó prizoens, ítcreílos e noites con-

tinuas dos lieis, que como íirnaes rochas fe oppunhâõ vale-

Tolamente aos combates dos tyrannos , confefiando confian-

tes com a bocca a Fé > e crença , que tinhaó nos cor^çoens.

Chegou aos dos três irniãos Verillimo, Máxima , e

Júlia a dor , e fentimentimento de verem padecer íeus na-

turaes , íem os aconipanharem na gloria do vencimento , e
palmas domattyrio, que quizeraõ alcançar, cfierecendo-

fe livremente aos miniftros da períeguiçao , quando mais

rigurofos fulminavaõ cruéis fentenças contra os Martyres
deChriílo. Preíentaraô-fe os Santos Irnãos ante o Prefi-

dente tyranno reprehendendo^lhe o rigor » e crueldade com
que atormentava os Chriftâos

,
porque feguiaó a Ley de Je-

luChriíto^ negando haver divindade em idolos de pào , e

pedra, feitos por máos de homens, e que fomente eraó íi-

mulacros de outros , que foraô viciolos , e peiverfos. E
confefíando-fe por ferves de Chrifto , diíieraó ao Preí*den-

te que íó a Ley daquelle Senhor era verdadeira , e nella

proteílavaô morrer > eftando aparelhados para derramar por
ella o langue , expondo íe aos torn.entos

,
que por feu a-

mor queriaó padecer.

Admirado íicou o Jufe da refoli çao dos três Irmãos;
cujos afpedos , e juvenijs fen blantes o obrigarão a Jhe*

perguntar pela qualidade, e condição de luas peíToas, no*
tando-Jhe o atrevimento , com que intenta vsò quebrantar
os éditos Imperiaes» Satisfez S. Verifíimo à pergunta do ty-

ranno , encaminhando fuás palavras a confefíar a Ley> e
Fè, que elle^ e fuás Irmaas profeííavao, e que por meda
da morte > ou temor dos tormentos a nao negariaõ , porque
o Senhor a quem sdoravriõ , lhes daiia conftancia para osr

padecer , e quando por elle deíTem a vida . alcançariaõ a
eterna, que era o premio dezejado de íeu amor. Bem en-
tendeo oPrefidente

,
que os ameaços naô haviaó de obrigar

aos Santos a retratarfe , e diíTimulando a indignação . que
no peito occultava os amóeílcu brandamente , aqte mu-
daflero de parecer , dizendo

; que fe ccinfadecia de íua

pouca
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pouca idida
,
pofqae Ihis dezijava melhc^r forte •, e quan-

do íenaó quizeílíiia aproveitar do tempo, que lhes dava'
para fe arrependerem j jurava pela mageílade dos Empeta-
dores ; que lhes havia de tirar a vida com os mais exquiíi-

tos géneros de tormentos i que aié entaó fe ouvelTjm inven-
tado \ e como os Santos Martyres dezejavaó padecellos pe-
la coníiílaò , e amor da Fé de Chriíto , dando moltras de
tolerância, com queos haviaódeíofrer , dilleS. Veriífimo
ao Juiz, que executaííe nelles os rigores^ e tormentos

, que
pudefle maquinar ; porque quanto mais oiultipiicalTe , tan-

tos mais feriaó os quilates de fua paciência , por íer tal a fa-

tisfaçaõ , com que efperavaô rerfe melhorados . que os
momentos que dilatava aquellas ameaças eraõ para elles

mayores pedias j às quaesefpontaneamente le vierao entre-
gar

,
quando appareceraô em fua preíeuça.

Delia os mandou levar o tyranno frenetic o com o ia-

fernal furor em que fcabrazava, convertendo em furiofa,

indignação a impaciência
,
que taes razoens cauzaraõ em

leu peito ; e mandaado-os metter em hum eícuro cárcere,
ordenou lhes deíiem tao taixadamente de comer ,

que a mui-
ta fraqueza lhes fizeíTe perder os brios, que até entaó ti-

nhaó moílrado. Eltes (e \\\^ renovarão de tal forte na pri-

zaõ , com o favor Divino
,
que os alentava i que inteirado

o Prefidente da alegria , com que os Santos pallavaô o ri-

gor da fome, determinou accreícentarlho com differentes

tormentos, fazendo lhes deíconjuntar os corpos njEquu-
leo, ou Cavalete , amoeílando os , que .adoraiTem os ido-

los , ou acabar i^ó a vida em taõ duro trance* E ainda que
nelles fe viaõ hunsoíTo? âpartaremfô de outros, dilaceran-

do-fe os membros, e dilatando-fe asveas, e artérias; fo-

mente foav ló nas boccas dos valerofos Martyres louvores

de Jefu Chriíto, confeíFando feu Santiífimo nome , e ani-

mandofe huns a outros a padecer aquelles , e mayores tor-

mentos : os quaes o tyranno mandou accrefcentar , e que
Osaçoutaílera com hum rigurofiílimo género de açoutes

,

chamados Efcorpioen;, que tinhaõas pontas de ferro.

CAPI'
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CAPITULO XXIX.

Em qtie Je profegíie a matéria dcfafado , efetccao

algumas maravilhas , que Ncjjb Senhor tem
obrado por interceffao dos Santos Mar*

tyres,

N''
Aõ defiftiraô os Santos Martyrcs da perfeverança

__ com que padeciaô
,
pelo que os pendurarão err» alto,

rafgando-lhe as carnes com garfos de ftno, t?õ penetrantes",

que lhes appareciaóas entranhas, e abrazando-lhe as feridas

com pranchas ardentes de metal: o que tudo naó era baftan-

te, para extinguir as do amor Divino, que em feus cora-

çoens ardia , eíperando com a firmeza da Fé por m.eyo do
íbfrimento , alcançarem a palma da gloria eterna , que os

aguardava , depois de fofrerem a atrocidade de taes tormen-
tos i os quaes os miniílros de Satínás lhes quizeraó sug-
inentar arraftando-os pelas ruas da Cidade : cujas pedras
íicaraõ purpurizadas cQm o fino eímalte do preciofo fatigue

dos Martyres deChriíto cbj^ gloria fe rranifeílava com
fua tolerância fervindo ella de mayor cnnfuíaõ ao tyranno i

o qual efpant^do da invencível conftancia , que nelleí? incha-

va , osm.andou entregar ao furor popniar , rara ove igno-

miniofamente apedrejados , fevingaíTe de tarta innccen-
cia.

Minlftrou o vulgo tumultofamentc a Y?]vn dn Tui2
com copiofa chuva depedras , fendo os Ssrtos Mp*tyres
eícudos , das que defcarregando nelles fe ahrandavpõ tp pa-
ciência , com que loiívavaó a Jefus Chrifto , ?té qi'e ror
ultimo confíido de taô atrozes tormentos , fendo esfohâon
vivos

, ( outros dizem ) que degolados der?õ com ?{; vídí»s
prmcipio ao gloririo triumpho, com que fuás almfs entra-
rão pela coroa do martyrio triumphando na Celeftial Jeru-
lalem.

Os Santos corpos desfigurados , ficarão ro lugar do
fupplicio

, para que foílcm mantimentc das feras , que a el-

Je
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li acodiaõ : mas ^i las, e as av^is de rapina , refpeitando nel.
\^% luperiores motivos ; veneranda as fagradas reliquiasfi-
zeraò admirar os Idolatras % e faliar indifferentemeate na
conftancia , com que padecerão

\
pelo que temendo

, que
os muitos Chriítãos da Cidade deíTem fepultura aos Santos
corpos , íeguindo-íe de fua veneração afrontofa içréveren-

cia a feus falíos Deoíes , atados a grandes pedras os lança-

rão nomeyodo rio, parecendo lhes , que na grande pro-
fundidade

,
que tem entre Almada , e Lisboa ficaria fumer-

gida fua memoria.
Mas querendo Deos noílo Senhor manifeílar a glo-

ria , que í'eus Santos eíl^vao gozando com eile, ordenou ,

que a penas chegatlem os Gentios a terra no batel, que
tinhâõ levado íeus corpos, quando elles lahirao na praya»

onde os Chriítâos celebrarão taó grande maravilha, á vilta

dos pérfidos Idolatras: os quaes nao tendo animo para lho
impedir, d;iÍKârao receber aos fieis, os Santos corpos > e dar-

Ihes fepultura na praya : onde a piedade Ghriílaâ andando*
o tempo, edificou huma Igreja dos Santos Martyres , em
que permanecerão feus corpos muitos annos, até que El:Rey
Dom Joâó fegundo,do r.ome em Portugal os mandou tresla-

dar para o Real Mofteiro de Santos o novo de Comendadei*
ras da Ordem de Santiago , ficando a Igreja antiga o nome
de Santos o Velho : emquefe moílra o lugar das íepultu-

ras , de cuja terra íe aproveitao os devotos para fuás infir-

niidiide§ ; alcan^mdo muitos, faude por fua interceiTao,par*

ticularmente os doentes de febres.

He também tradição immemorial ferem as pedras

,

que fe achaõ na praya de Santos , com algumas nódoas as

raefmas-, porque elles forao arraílados : nas quaes a devo-

ção do povo defta Cidade venera as gotas do fangue
,
que

os gíorioíos Martyres derramarão , e todos as eítimao por

relíquias fuás com fé moral de ferem com ellas livres de Va-

rias infirmidádes. E as mulheres daqudla freguezia dizem

que ordinariamente íe lhes leveda a maíTa com roais facili-

dade pondj-as fobre ella, e outras de cinco riícas, que tarti-

bem fe acliió na meCma praya , dizem fec d*âquellas, por-

que

(i) Agiologio Liifit, a 5. de Setemh» >
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que os Santos Martyres foraô arraftados. E a( raefma fé í'e

tem com alguns marmelinhos , e pereiras d*aquelle fitio* em
cujo frudo fe achao as meíraas cinco rifcas , e eílas arvores

ha no jardim de D. Franciico d*a Alancaftre , e em alguns

quintaes dascafas mais próximos â Igreja dos Ss. Martyre?,
Delles efcreve Fr. Bernardo de Brito

, que foraõ , e
fao com julto titulo padroeiros de Lisboa , porque ainda j

que houve outros Santos nella , a eftes por mais antigos de-

ve o patrocínio , debaixo do qual fe deffenderaõ íeus natu-
raes , quando a barbaridade Septentrional de Alanos , e Sue-
vos intentou aíTolada , o porfiado cerco , cm que a tiverao

muitos dias, ( como adiante diremos ) roqual fe experi-

mentou quanto podia com Deos o auxilio dos Santos \ aos
quaes acodiaó os moradores de Lisboa , pedindo-lhes naô
permitiflem , que fua pátria foíTe deftruida , e as pedras »

que regaraã com íeu íangue pizadas d*aquelles bárbaros

,

nem íuas lagradas relíquias prophanadasj e íouberaõ os gio-

riofos Martyres acudir tanto a tempo à petição, que feus

naturaes lhe hzeraõ
, que de repente levantarão os inimigos

o íerco aíTaltados de hum frio temor , que fomente a iílo os
obrigou ,. pedindo aos naturaes de Lisboa algum locorro
para pagamento dos foldados.

E quando na deftruiçaô de Hefpanha os Mouros íe

fenhorearaõ delia permittiraô aos Chriítâos
, que celebraf-

. fem os Officios Divinos na Igreja dos Santos Martyres, rcf-

peitando fuás fagradas relíquias , de forte i que os invoca-
vaõ nas neceíTidades

, que tinhaó com grande certeza , de
que os haviaõ de livrar delias : o que em muitas occafioens
experim.entaraõ, permittindo-o Deos noffo Senhor para con-
fufaô fua. E foy também o favor deftes Santos muita parr
te , para que o valerofo Rey Dom Affonfo Henriques pri-

meiros de Portugal ganhaíle Lisboa aos Mouros , contra os
quaes foraô viílos no tempo do combate animar os foldados
Portuguezes , e quebrantar os ânimos dos inimigos, e por-
que na terceira parte dcfla obra C quando tr?.tarmos de íua

tresladâçaõ ) diremos o mais
, que toca a eáes gloriofos

Santos y naó fazemos delles agora mais larga narração ,

guardando para entaõ , o que deixamos de referir míle lu-

gar. P CAPI-
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CAPITULO XXX.

Do Concilio Elliberitano
, quefe celebrou em Hefpai

nha , efe nelle fe achou algum Bijpo de Lisboa
,

cojn o quefe pode conjeSiurar nejia matéria*

GRande foy a controverfia dos Hiíloriadores de Heípa-
nha fobre averiguar o anno em que íe celebrou o Cõ-

cilio Elliberitano: cujas opinioens eícreveai Padilha > e Frey
Fra'icifco de Bivar fobre Dextro ,ao qual fe deve dar gran-
de credito , ainda que o ponha no anno trezentos de Chrif*
to,por florecer em tempo próximo a elle» O que a eíle Con-
cilio toca , efcreve mais largamente D. Fernando de Men-
donça em próprio tratado , e he commummente reputado
pelo ptim;iro de Hefpanha , ainda de toda a Igreja univer-
sal, como enfinaFranciíco-Bermudez^ de Pedraca nas antU
guidades de Granada.

Sobre o lugar donde fe celebrt>u, ha grande variedade,

porque o Bifpo de Girona , Vafeo , Garibai , e oujtros que-
rem, que. foíie em Collibre, antigua Cidade de Gallia Nar*
boneníe j e ainda que Plínio tratou de duas IJliberias, a
mais recebida opinião he, dos que dizem com Dom Fer-

nando Mendonça , que o Concilio fe celebrou na de Anda-
luzia, que prova o citado Fiancifco Bermudez fer ho>e fa:

fnofa Cidade de Granada.

O Dodiffimo Cardeaí Baronío tem para fy , que fe

celebrou Imperando Dioclefianoi e Maximiano, e naÕ Conf-
tantino ( como deffendem outros ) porque pelos decretos do
Concilia fe raanifefta haver-íe celebrado durando a perfe-

guiçaõ da Igreja Catholtca , enaô quando gozava de paz
no Império de Conftantino: cuja mãy a Rainha Santa Hale-

na
(i) Vadilba cent, 4. rap. 55*. Bivar in Dextr. an^ ^oa. n^

5. D. Vranàfco àe Menàoço. lib, i. câtp> de Conctl. Elliberit;

Èermude^líl?. 1. caP, i^.GcrtíndJib. i. cap. $.Va}xus aUo.

^i^,GarribailJib^2, cap^ 4"^- ?inedaUh 12. eap^i^-BUn.
iib. ir í*. I. d^ 4. Berrmfdl c^. i^. l\h. 2. Bmm. am. jo 5, ^
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ha dizem alguns Áuthores, que veyo também ao Concilio.

Acharaõ-fe nelle ckzanove Bilpo$ cuja ordem de íob-

cfcrever he tida por mais certa em Surio , e collige Fadilha

íer nacional , por íe acharem nelle Bifpos de Caíteila, Lef.õ,

Aragão, Luutania , Eítremadura , Algarve» eAndaiuzia,

oí Lnfitanos foraõ Vincencio de Oílonoba , Liberio de Me-
tida , Januário de Saiacia , e Quinciano de Évora 5 e naó fal-

tou quem cuidafle , que Januário fofle Difpo de Li&boa , a

que alguns erradamente chamarão Saiacia enganados com
a liçaÓ de Plinio , como tocamos nefte livro, porque ia

acha feito mençaó de outro algum Bifpo de fimilhanie Ci-

dade na Luíit' nia ; mas os que forem deíle parecer , nao
fey com que tundamento, ou efpecie de probalidadc o po-

derão aífirmar , fendo couía tao arraítada , também fe achou
nelle Sinagio Arcebiípo de Braga , e o noilo infígne Martyc
S. V cente , Diácono de S, Valério » Biípo de C^aagoça, cu-

jas paJavras interpretava , por elle fer tartamudo , alfim o
relata Carúlho em íua vida.

Acharaõ-íe também nefte Concilio trinta e féis Prés»

biteros,que Padilha conjedtura ferem procuradores de outros

tantos Biípos auíentes, porque fendo eíle Concilio nocio-

nal , de boa razaó parece, que haviaô de concorrer a elle

todos os Hefpanhoes: bem , que podia também affirmarfe »

que durando a perfeguiçaó , houveíTe muitas Sêes vacantes

,

e outros impedimentos, porque Xeus Bifpos deixaíTem de
vir ao Concilio , e ainda que dos ados delle naõ confta : que
Os Presbyteros iFoílem procuradores dos Bifpos, que falta-

raõ,he contingente, que o foílem , e que nao reparaííeem
o declarar, quem eícreveo os ados do Concilio: pois nao
fe praticava naquelle tempo a forma com que depois eftas

coufas feaíTentaraõ, e diípoferao.

Collige- fe também ferem aquelles Presbyteros procu-
radores dos Biípos aufentes, porque no mefmo Concilio ,

defpois de fe nomearem os que nelle fe acharão , diz eftas

palavras : •Refdent bus etiam 26. Pr^sbyteris, Onde a pala-

vra Reftdentibus , da â entender
, que aíliftiaõ com guthori*

dade no Concilio , fendo coufa manifefta
,
que como a Ptes-

P 2 ' byteros

,

(1) Laur. Sur, in compjh Concih
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byteros , lhes naõ tocava aífiftir nelle.

A fegundarazaô , em que fe fundaõ Loaifa , e Padi»

lha he acharíe emhum Jivro antigo, que íobrefcreveraS

neíle Concilio os Presbyteros , que nelle rcfidiraõ ^ de que
íe fegue, qu^ le elles íohreícreveraó , voto tiveiaô, c f^

lhes naõ competia votar como Presbyteros , nem meno5
íobrefcrever no Concilio : pelo que fe ha de inferir , que fe

votarão , e fobreícreveraô foy pelos Bifpos ; cujas peíloas

reprelentavaó. O que tudo nos pareceo advertir , para fa-

zer huma confequencia muy verilioicl : a qual he , quece-
lebrandofe efte Concilio em Elliberi de Andaluzia , e naô
em Colibrede França, e lendo nocional a que acodiraõ os
Bifpos Hefpanhoes, em que entrarão quatro Lufitanos , e
fazendo fe nelle advertência dos Biípados ( como logo di-

remos ) havemos de ter por certo, que os Presbyteros,

que nelle fe acharão foraõ procuradores dos Bifpos auzen-
íes, e que hum delles o foy doBifpo, que naquelle tempo
havia em Lisboa , pois achando fe no Concilio o Metropo-
litane de Merida fehaviaõ de achar também os íufraga-

neos,como era o Biípo de Lisboa ao Perlado d^aquella Igreja»

E os mais Presbyteros erao também procuradores dos maiw^>

que no Concilio fe naõ nomeaõ.
Faz também em noílo favor affirmarem todos os Hif-

tori adores de Heípanha , que defde o tempo dos Apoftolos
haviaõ divifaõ de diocefis nefta Provincia » e porque naõ
eílava feita na forma devida, o Emperador Conítantina
vindoaella, reítituio aos Bifpos muitas Igrejas, demar-
cando os termos , e limites de todas , fazendo para iíTo jun»

tar Concilio em Toledo : do qual aíiirmaõ Dextro ; e Júlia»

no fe congregou por authondade, e decreto do Papa Syl-

veftre. Só Ambrofio de Morales nega,que Conftantino vief-

fe fazer efta divifaõ álargando-a com Fr» jpaõ de la Puente
até o tempo de Vuamba , mas he opinião commua íer fei-

ta,

(i) Loaifa in fubfcrlpti ConciL EH ta, (i) Moral- lo* c

ii, FadUha cent. 4. cap» S'6. Mariana L 6. cap. té. Aliocer

htfi.ToletOfh /. I. cap» 10. Piza L i.cap» ij. Beuter^ l r,

cap.i'^. (^) Dextr.atif 314. «. l^JuUanAn Chromc.mm-
167.
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ta por Conflantino. Nella íe aíligaaraõ as Igrejas de Hefpa-
nha íuas fufraganeas , e Lisboa foy hama das oito , que fc

deraó a Merida cabeia da Lufitania ( como adiante dire-

mos ( cuja jurisdição Metropolitana acabou com a deftruiçao

de Hefpanha, íuccedend© nella a de S&ntiagoaté que a inf-

tancia delRey Dom loaõ o primeiro de Portugal o Summo
Pontifica a izentou delia fazendo-a Arcebiípados , e fua

Igreja Metropolitana como hoje he.

Nao fó fez o Emperador Conflantino efte beneficio

ás Igrejas de Heípanha : mas também outros muitos, nos
quaes refplandeceo íua grande magnificência , e liberalidade,

mandando erigir algumas de fumptofiísimas fabricas , do-

fando-asde rendas competentes para a côngrua futlentaçaS

do Clero , adornando os^Temiplos de vafos riquifsimos > e
ornamentos de grande preço , em que moílrou zelo de Prín-

cipe verdadeiramente Gatholico
, querendo , que as couías

fagradas eftivellem com a veneração devida.

CAPITULO XXXI.

Da vida do gloriofo Santo Olímpio natural de Lisíoa^
efçriptor Ecclejiaftico y acérrimo defenfor da
Fe 5 eperjegíiidor dos Arrianos , Bifpo de

Trácia , e defp is de Toledo.

ENtre as grandes obrigaçoens , que Hefpanha tem a Dex-
tro, e Juliano, naõ lha toca a Portugal a menor parte,

por fe haver achado no que efcrevérao delle hum divino
thefouro efcondido de Santos , que a injuria do tempo ate-
gora nos tinha occultado fem chegaram a noíTa noticia. A q
elles nos daõ do gloriofo Sí^nto Olimpio noíTo natural, he
digniíTima de fer celebrada com app^aufos devidos a noíTa
felicidade : porque fomente nos conílava de S. Agoítinho,
Gennadio, Voleterrano , e Dextro

, que efte Santo havia
fido Hefpanhol : mas naó íêbiamos o lugar de íeu nacimentoí

ciijá

(i) S. Jgõfl, m. I. c. 7. ccn, "jul VeUg. Qemwd, c 2 J*

tíe efcri^t^ EççleJ. Volater hh 117, /ititrojel.



1 16 Lhro III. dafundaçaj , antiguidades )
cuja certeza deve Lisboa a Juliano Peres Àciprelte de Sântí-
'Juita de Toledo-, o quâl inanifcjftou ao mundo , fer t^á-
grande Cidade mây de taõ grande filho; porque ofo/,
naõ íò nos cargos

,
que occupou lendo lecular, nas mitras,

quando Bifpo, nos livros
,
que efcteveo , e Concílios

, em
que aíTiítio, e prezidio; mas no zelo dá honra de Dqos com
que impugnou as blarphemais dos fe quazes da períidiade
Arrio, e em outras heróicas acçoens^ que Fr. Francifcode
Bi var ( a quem pela mayor parte feguiremos ) eícreve na
vida deite íantiffimo Perlado.

Foy Santo OUmpio de nação Portuguez , e natural

defta illuilriffima Cidade de Lisboa Fallaado delle, odiíTa
Juliano com eílas palavras : Fuit natione H fpanus , ex 01j»
/ipoue civítate Lujítanix. E naó nc^ declarando os mais Au-
thores o lugar de leu nacimento ; mas dizendo abfolutamen-

te, que fora Hefpanhol : havemos de recorrer a Juliano

»

que ( como vimos) o diz com palavras taõ expreílas , que íe

]he deve dar todo o credito
,
por haver fido o noílo glorioío

Santo digniíTimo Prelado da Metropolitana de Toledu: don-
de era Juliano , e como quem vio, e leo os cartoreos , e

antigos códices manutcriptos de diverías Bibliotecas da
inefma Cidade ; he certo

,
que acharia em algum delles eí»

crita a vida de banto Olimpio, declarandofe nella fer natu-

ral de Lisboa, pelo que o ercreveria com muito funda-

mento.
Diflo podemos piedofamenre prezumir, que com

particular providencia do Ceô , nos manifeftou Juliano, fer

taõ grande Santo noíío natural , para virmos em conheci-

'

mento do muito , que lhe devemos : e he coufa digna de
grande ponderação , que encobrindo nos a antiguidade , e

jfalta de efcriptores Portuguezes o% valerofos feitos de nof-

fos naturaes, e varoens illuftres em fantidade , armas , e

letras
,
que neíte Reyno , e Cidade de Lisboa floreceraõ ,

nos manifeílaíTe Juliano , que fora efte Santo natural delia

,

para que naõ íicaíle defnaturalizado deíle Reyno , como o
foraõ muitos Santos , e varoens Infignes delle.

Ter*
(i) Bhar.inDextr.an» i^i, (i) Julian* m,^s^.iu

162.
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7

Tornando ao noflo intento , naõ íc pode dar noticia

(como quizeramos ) dos primeiros annos da vida de Santo

Olimpio: fendo verifimel , queos gaílaíle em coulas im*

pottantes : pois confta das Épiltolas de S. Gregório Nazian?-

zeno , que fendo fecular foy Piefi dente , e Governador da

Provincia deCappadocia, e porque das mefmas Epiílolas

TíÁÕ nos confta baltantemente íer aquelle famoío OJimpio,
o que depois foy Bifpo » a declarou Dextro » dizendo, que
a Natalio Arcebifpo de Toledo í uccedeo Olimpio varaô pie-

dofo , e dodiífimo, a quem efcreveo algumas vezes Gre-

gório Nazianzeno» E tem Fr. Francifco deBivar, para fi

que paflou S. Olimpio de Hefpanha a Conílantinopla , vi-

vendo o Emperador Conftantino a tratar alguns negócios, e
o eoniedura por eítar em Trácia a Cidade de Enos, na qual

elle fora Bifpo. Transformação grande 1 Ver ao Ssnto oc*

cupartaó grande dignidade fecular, e depois a de Principe

da Igreja imitando niíto aS. Gregório Bifpo de Granada^
que primeiro foy Prefeita do Pretório de Fran<;a ; e a San»
to A mbrofio promovido de Governador de Milaó a Bifpo
da me fma Igreja, S. Exuperancio da milícia a Igreja Vxa*
menfe, e Lampadio a Oretena de Perfeito de Roma: a
que naô feria fem grandes impulfos , emotivos íuperiores;

pois lhe eftava refervada adefenfa da Fe Catholica , de que
foy zeloíiíTimo em feus efcritos a fim de extirpar a herefia ,

e apoftaíia dos pérfidos hereges de feu tempo confutando-oi
com difputas , e argumentos 1 era que os convencia feere»

ta , € publicamente.

Tinha-fe levantado no Oriente ( imperando Confían^
tino > a herefia do impio Arrio , que negava a igualdí^de daíS;

peffoas divinas, fazendo ao Filho menor, que o Pay; e
contra eíle diabólico dezatino ; fe tinhaõ oppofto valerofa»
mente alguns Prelados de grandes letras , e virtude ,. e pe»
3as contendas , que haviaõ naquellaí? partes enviou a elía»
S. Sylveftre Papa por feu Legado a Ofio Bifpo de Córdova 7
o qual tratou com o Emperador as caufas da LegacíS^ e

cTandio

(í) S. Gregor. Nazian, ndOlimp. Fprf. 40. à^wySJy^^^
&7^- (lí BivarJfíJjextr. an. tS'^^R^^^^f^C0'.anmí.á^
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dando volta por Alexandria , celebrou nella com authorida^'

de que tinha de Legado Apoftolico , hum Concilio geral.

Baptizandoíe depois Conftantino , edezejando co.

mo Catholico Principe extirguír a hereíia, que pelo Orien-

te fe tinha efpalhaio , deíterrando os diabólicos erros Arria-

nos fez convocar em Nicea , Cidade de Bithinia Concilio

univerfal de trezentos e dezoito Biípos, aos trezentos e
vinte cinco annos do nafcimento de N. Senhor Jefu Chri-

íto: no qual prefidio Ofio , enelle fe achou { conforme a
Juliano ) o gloriofo Santo Òlimpio fendo Bií po anualmen-
te em Trácia , e foy o dito Concilio Niceno ham dos mais
celeberrimos , que ouve na /grejaCathoIica.

Por eíte raefmo tempo fe convocarão outros Concí-
lios em difterentes Provincias aíim de deílerrrar a peílifera

hereíia , que em muitas tirtha entrado , de que naó ficou a
de Trácia izenta : onde o Santo varaô Olímpio acudio lo-

go , impugnando os dogmas heréticos dos fequazes do im-

pioArrio, porque fua venenofa doutrina naõ contaminaíTe

a verdade, e pureza de noíTa Santa Fé Catholica, que as

ovelhas do Santo Paftor ptofeílavaõ , e por muito
, que tra-

balhou , naó foy poderofo
,
para que o mal deixaffe de ar-

reigarfe de forte ,
(pelos muitos fautores, que tinhao os

hereges ) que em poucos dias eftava o Bilpado cheyo de he-

refias , e o Santo Prelado cedendo com as poucas forças as

muitas dos contrários j foy defterrado da fua Igreja de EnóSi

onde era Biípo.

Foy também defterrado com elle , Theodulp Bifpo

de Trajanopolis , ao qual tratavaó de tirar a vida , porque
favorecia a caufa de Santo Athanafio grande defenfor da Fè
Catholica , e perfeguidor de Vrfacio, e Valente herejes

Arrianos , ( como fe colhe do meímo Santo , e da hiftoria

Tripartitá ) em que fe relataõ as calumnias , e falíidades
,

de que os arrianos redarguirão a Olimpio , e Theodulo ;

irritando de forte ao Emperador Conftincio contra elles ,

que*mandou paílar provifoens i para que nao fomente fol-

iem
(I) Baroa.tom, ^. invitaS\SylveJÍ. (2) Julian. ann:

314. «* I jo. (5) *y. A^han. Eptft. ad Solitar. Sazom hifii

Tri/j. lib. 3. cap, 38.
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fem lançados dos Biípados : mas, que íe executaffe nelies

perie. capital , fendo achados.

Antes, que o Santo Pre-ado foíTedeílcrrado Je Trá-
cia , fe achou no Conlilio Cangrence

,
pelos annos 3114. de

Chrifto, prefidindoS. Sylvellre na Igreja Romana
, ( èíTiin

o eícreve Juliano ) e que*depois íe achou também no Con-
cilio Sardicenfe : onde lendo conhecido leu grande talento

por Oíio Biípo de Córdova , (de cuja intelHgencia fe tinhao

fiado ascouzas mais in;portantes do eítsdo EccleíialHco

)

travarão ambos amizade , ecorrefpondencia, ecom ocon^
celho > e acertada elleiçaõ de Olimpio reformou Oíio o
cap. 14. daquelle Concilio, promulgado febre a refidencia

perpetua dos Prelados em íuas Igrejas i e que fe naõ pudef-

lera aufentar delias mais tempo
,
que três fomanas : com

tanto, que iílo fe naõ entendeíle naquelles que violenta-

mente foíTem difpoílos. Celebrouíe eíte Concilio (confor-

me a Baronio) aos onze annos do Pontiíicadp de Júlio , da
confentiraentodos Emperadorís Conítancio , eConílante,
e foy famoío pela reftituiçaó de Santo Athanafio , e outros
BifposCatholicos a fuás Igrejas, livres de calumnias, e fal-

ias accufaçoens , com que os Arrianosos queriaõ infamar ;

fendo eífcs condemnados pelo Concilio , e abraçando-fe os
decretos do Niceno.

Acabado o Sardiceníe acompanhando Olímpio a Oíio'

veyocom ellea Heípanha , e refidindo na Cidade de Tole-
do, ( efcreve o Arcebiípo D. Rodrigo da Cunha ) lhe de-

raõ por íeus grandes merecimentos aquella mitra , ao que
ajud(»u muito íer elle Portuguez , e natural de Lisboa , fuc
cedcindo nella aNatalio, que os hereges íizeraô defterrac

para Itália. Aílim íe collige de Juliano ; o qual accrefcenta,

que fez Santo Olimpio congregar em Toledo hum Conci-

lio , para fe admittirem á fagrada Communhsó os leigos pej

nitentes, eáquell^is, que os tinhao antes communicado.

a c\pi-

(r) 'julian, in Clron. nmn* 161. (2^ CenciL Sardit. c,

2.1, C3) Baron. mn. ^^y, (4) D,Kod. da Cunha i»£*
Arch, Brac. ca£. 4. «.4.
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CAPITULO xxxn.

De vários encómios , cont que os Efcriptores Eccle-

Jiafticos louvao a SanSlo Qlimpio , e dos livrosy

que efcreveo , efua morte»

NAô fe empregou o fantifllmo Perlado Olímpio em
gozar tranquiUamente os frudlos de lua Igreja como

fazem , os que efquecidos de feu paítoral oíiicio irataó pou*
CO de grangear o talento , que Deos lhe entregou : porque
no meímo tempo

,
que acudia a todas as obrigaçoens dei-

Je, e eícrevia continuamente contra os hereges , impu-
gnando a falia doftrina , que profeíTavaõ ^ principalmente
em hum livro; quecompoz da Fé contra os Manicheos, cie

que faz mençaõ Gennadio , em que prctendeo moltrar, que
o pecc^do naõ íe havia de attribuir á natureza ^ fenaô ao
alvedrio , e que ella o naõ tem pelacreaçaõ, mas pela ino-

bediencia ; e foy o que o Grande Padre Santo Agoílinbo
pretendeo provar em feus livros contra o herege Juliano Pe-
lagiano com a do£lrina dos mais celebres Santos da Igreja

,

provando haver peccado original
,
que nafce comnofco , e

ocontrahimos na infuíaõ d^alma. G metmo Santo Doutor
dá lugar a Oiimpio entre os Irenéos , Cyprianos > Hilários

,

Ambrófio , Gregorios , Innocencios » Bafillos , e Jerony-
nios:com osquaes o compara nas letras,e fabedoria>e em ou-
tros lugares , diz delle haver fido varaõ glorioío para com
Deos, e para com os homens . e das palavras í Vírum ma^
gn£ in Ecclefia^à^in Chriflo gloria : infere Bivar o grande
uome,q tinha Santo Olimpio,íendQ varaõ famofo na Igreja

Catholica, por fe achar em todos os Concílios de feu tem-
po , em que tinha dado baftantes moftras da excellemiííima
doíflrina , de que era dotado , fofrendo ,. e padecendo def-

terros , e trabalhos immenfos pela Fé de Chriíto N. Senhor,
por cuja confiíTaõ e defenfla , foy bufcado para lhe tirarem

ávida. Epor
(i) Genuaã. de Seriotor. EccleJ.cap, 13. (2)8. Agoft, coht

ira Jukjib> cap* ^i& 7*& Hb, cap. 10.

I
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1

Epot honra do gloriofo Santo Olin^pío noíTo natu»

ral devemos inferir , que quando elle naò tivera mais abo-

no de fuasjetrasi efantidade, que fer pregoeiro delias o
lume da Igreja Catholica S. Agoítinho , baítava para íicar

qualificado por varaó em tudo grande : pois como eíTe corre

parelhas nas letras com taõ infignes Doutores. Como a hum
delJes o tratou o meímo Santo em outro lugar , dizendo ,

que eraó Santos Perlados, e Doutores ciar iíTimos, dignos
de felice recordação.

Também de Flávio Dextro, que fe achou o noíTo

glorioío Santo ao Concilio de Córdova , celebrado aos 345.
annos do nacimento de Chaifto noíTo Senhor , em que con-

correrão cem Bifpos de Hefpanha , França , Itália, e Ale-

manha para a caufa , em que abíolveraõ S. Áthanafio \ e re-

parou Rodrigo Caro nas annotaçoens de Dextr© , na razâõ;

que podia haver , para que aíTmalando elle os Bifpados aos

mais Perlados Hefpanhoes , que íe acharão neíte Concilio

falla-feem Olimpo rimplexmente,na6 declarado a Igreja^de*

que era Biípo; e lhe parece
,
que andou Dextro muy adver*

tido, porque no anno 54}. de Chriílo, ainda nao era fa-

lecido Natalio Perlado de Toledo: cuja vida chegou ao de
55-?. em que começou Olimpioa governar aquella Santa
Igreja.' Efta foy a cauía porque affirmou Juliano , que Na-
talio íe achara preíente ao Concilio de Córdova, porque
naò fendo ainda Olimpio Biípo Toledano: mas eílando deí-

terrado em Hefpanha , parece, que nao havia de paflar

Dextro em filencio feu Bispado aqueHe anno: pois naó ha-

via de nomear dous Biípos em huma fó Igreja.

Três vezes > ( efcreve o mefmo Author ) que foy
Olimpio defterrado pela Fè Catholica, queconílante-^ients

defêdia.fofrêdo por ella innumeraveis trabalhos, fora de Hef-
panha , e de lua Igreja de Toledo. Nella efcreveo o glorio*

fo Doutor os livros, que dedicou a Celeíliao Confu) de
Andaluzia: o qual pelos annos jói. de Chriílo foy marty-
rizado em Roma , Imperando Juliano : cuja feíla com a de

0^1 feus

(r) S. Agufl, /. çkàdõ, 3. c. 17. (2) De.nr.an \$6. n. ^.

(^) Rnder.Car* amiot. Dextr,(4) Jídian. Chronrc an. ^^o.

lu 1 56. (y) 'iAartyrolog^ Konmu àle 2. Mí/. MoraL lib, |0.
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feus companheiros posm o Martyrilogto Romano a dou? d^
Mayo, edelle faz menção Morales, Acrefceutou tombem
Santo Olímpio muita parte da Miíla Muíarabe, que por
Santiago foy ordenada em Hefpanha : a qual apeifeiçoárao

outros Perlados da infigne Igreja de Toledo. Abrazando-fe
os pérfidos hereges em raivola enveja , de verem viver pa-

cifico ao Santo Perlado na Igreia de Toledo , que ícus me-
recimentos lhe gfangearaòjtratáraõ de o defcompor com tef-

temunhos falfos, ecalumnias, de que o redarguirão, en-

caminhando o principal intento delias a odialo com S. Átha-
nafio : para o que procurarão por todos os meyos , que con-
fentiíTe com elles em íua condenação , e perfuadiraó ao
Emperador Gonftancio , que pelos annos 559. de Chrlíto ft-

zeíTe juntar hum Conciliábulo em Arimino: onde engano-
famente foraõ conftrangidos alguns Bifpos a confentir cont
elJes, e Uríacio^ e Valente côheqas de fua milditaapofta-
íiana depofiçaó de Santo Athanafiot e Ofio: o qual tendo atò

então , como firme columna , íurtentado o edifício da Igre-

ja , ficou rendido com efta bateria dos hereges ,
que náõ fo-

raõ poderofos para derribar a Olímpio porque permaneceo
inconílratavel contra a fúria de íuas perfeguiçoens , e deli*

gencias extraordinárias , com que pretenderão preverter a
pureza da Fé < atholica , que profeíTava.

O reílant^ da vida defte noíío Santo , e natural Olím-
pio obfcureceo a antiguidade, e falta de efcriptores daquelle
tempo , de íua morte,e gloriofo tranfito faz menção o Mar-
tyrologio Romano a doze de Junho com eftas palavras : In
Traça S.OUmpli Epifcopi^ qux ab Arrianis Jeâe pui[us
confejfor occiíbuit E naó devia chegar a Roma a relação das
obras maravilhosas, que Saito Olímpia fez em íeu deíler-

10 : pois íónente fe lembrarão de pòr no MartyroJogio a
Perlaziade Triicia.

Acerca deite noíTo gloriofo S. fedeve advertir hum
grande engano

, que Fr. Franciíco Diago , e Padilha ti ve-

rão

\i\ Julian^inadverj. ft. 122. u) S^ever. Stãp. líh i.Hi/I*
,

(3) Martyr.Romaru die ii.Juniu Agiolag: Lu/it. nc nefm9%
dia, I4) Diago bifi.dos Condes de BarcelonaM r. ia. íadilhíi

cent. ^icap* 65.
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rao attribuíndo ]he

,
que fora Biípo de Barcelona e flcrece-

ra pelos annos 400- de c hriílo , achando-íe no Cgn^iiio,

que commummente he tido pelo primeiro dos Tokdanos :

em que affignou em qninto lugar. «E a caufa \ porque eíles

Authores, e outros ,
que os íeguem , fe equivocarão com

o noíTo Santo Olimpio foy
,
por íe haver achado neíle Con-

cilio outro do mefmo nome ( como advertidamente f onde-
rou o Cónego Rodrigo Caro no lugar citado ^ confiderando

o engano , em queaquelles Aijthores tiiahaô caido,sttri-

buindo ao fegundo, que fe achou no Concilio Toledano
o que S. Agoitmho , e Gennadio dizem do primeiro.

Ifto íe prova claramente , porque efte Concilio ( con-
forme as melhores opinioens ) íe celebrou pelos annos 400.
de Chrifto no Confulado de Stelicon , e Santo Olimpio , fe

achou ( como temos allegado de Juliano ) nc Concilio Nice«
no , fendo já Bifpo em Trácia , no anno 3 24. de Chriíto, em
que fe paílaraõ y6^ e quando foy eleito para Bifpo de Enòs,
he certo, que teria quarenta pelo menos, que fazem 116.
os quaes naõ podia ter S. OUmpio, quando íe achafle no
Conci io de Toledo.

De toda eíta duvida nos tirou Flávio Dextro , quan-
do falia do anno 424. de Chrifto , dizendo , que a S. Áílu*
rio, fuccedeo Martinho naquella Igreja, e a efte Olimpio
o fegundo , e torna a fallar nelle em outro lugar , fobre o
qual le hade ver o comento de Fr. Francifco de Bivarpelo
quefe conv.nce o engano , dos que confundem a Olimpio
o fegundo, com o primeiro ncíTo natural : cujas obras cheas
de admirável dodrina apponta Juliano, que com as dos San-
tos Ildefonío

, Juliano , Montano , Gregório , e Eugénio
levarão os Chriftâos de Toledo

,
quando Heípanha foy def-

truida pelos Sarracenos , com que fe ficarão perdendo f quel-
les livros taõ celebrados por S. Agoílinho , e Gennadio ,e
nós teremos o devido íentimento de os naõ gozarmos pars
conlolaçaô noíía.

*

^
Por remate deftç Cap. podemos e^iclsrrar cem Fr.

Francifco de Bivar , ò quam efquecida eíteve atégora a me-
moria

(1) DcAtr, m, 424. mtn» 7. & 9. {i^i^altatt. 01- 7» J- »*

477;
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inoriadetaõ gtande Santo! do qual nos podefnos ja£lar |
como os Leoneíes de írenc^o , os Cartagineíes de Gypriano , •

os Milenefes de Ambroíio % e de todos os Doutores da Igre-

ja Cotliolica os lugares , de quê foraó naturaes
\ porque nas

íetras foy Santo Olimpo eruiitiffiino, na dignidade Pontí-

fice , nos coftumes Santo nas acçoens,e virtudes confumado

,

na antiguidade dos primeiros Padres da Igreja , edefenfot
acérrimo da Fé GathoHca i e hoara de Deos , a que deve-
mos dar immenfos louvores : pois aílim como foy fervido
manifeftar-nos feus grandes merecimentos por meyo
de Flávio Dextro, e Juliano, faibamos feguir fuás piza.
das, e immitar fuás virtudes , celebrando Lisboa a gioria

,

que tal filho eltá gozando na Celeítial Jeruíalem, coma
feftividade de feu glorioío tranfito. E fe a meu pouco ca-

bedal faltarão muitas circunttaacias de feus louvores , po-
demos efperalos muito mayores nas obras de eruditi/fimos

fugeitos , que haóde íair a luz
, para que a tenhamos de

coufas defte Reyno , que atégora ignorávamos.

CAPITULO XXXIIL

t)o deÇe(Irado fim de Potamio Bifpo de Lisboa^ e cati^

] fas de fua Apojlajia , conforme a opinião dos Au^
thores

^ quefeguem a Avibrofio de Morales.

QUizeramospadar em filencio a vida , e morte de Pota-
mio ,

que Âmbrofio de Morales , e outros
, que o fe-

guem , dizem haver fido Bifpo de Lisboa , a que reí-

ponderemos no feguinteCap.porque nefteefcreveremos fo-

mente , o que elles rei taraS. E ainda, que.o máo exemplo
de Potamio • e fua maldita Apoftafia era indigna de fimilhan-

tetnemoria : çonfiderando , xjue no Collegio de Chriílo naô
faltou hum ludas , fervirá de exemplo aos Prelados, para

que reprima6 o vicio da cobiça > e fe abftenhaõ dos da ava-

reza, eainbigao, que forao os laços , em que o Demónio
colhe-o a Potamio, Pelo que efcrevemos no Cap. preceden-

,te

(i) Moral. Ub. cap. 57. Padilha cent* 4. cap, yi.
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tefe itioftra quam gríinde perfeguidor foy da Igreja Catho-

liça o Emperador Conílancio, lilho do gnmde Conftantino:

ao qual foy em tudo deíemelhante degenerando de íuas vir-

tudes, e obras maraviJhoías , e coníentindo nas blasfé-

mias, eherefiasdos ímpios Arrianos
, por cuja contempla-

ção perfeguio entre outros Prelados a Santo Athanafio , e

Ofio varoens verdadeiramente Apoílolicos, e grandes ze-

ladores da honra de Deos : como otinhaõ moílrado em di-

Teríos Concílios, enfi que com argumentos verdadeiros im-

pugnarão as blasfémias heréticas., que os Arrianos fuften*

tavaô.

Inflarão eftes no Concilio de Sardis com Conílancio^'

que íizefle condefcender a Oíio em fua vontade , parecendo-
Ihes, que tendo de fua parte taó infigne Prelado, podiaô
com muita facilidade confeguir feus danados intentos. Refií-

tindo Ofio a revogação dos decretos do Concilio , e naõ po-
dendo prevalecer contra a parte contraria , foy por ella for-

çado a confentillos ; e ainda que reclamou eíla força no
Conciliábulo

,
que por ordem àú meímo Err^per^dor Te ti-

nha congregado em Milaó , oppondo-fe confiantemente
aos difignios dos herejes, foy deílerrado por algum tempo

»

eeftando no defterro , procurarão elles também pervertera
Potamio Biípo de Lisboa, que fempre tinha dado mcílras
de fiel, e Catholico cotradizendo fua falfa doutrina.

Baldarão os herejes as apertadas deligencias
, que fi-

zeraõ \ e tendo por caufa difficultofa conjeguirem o fim:;
que defejavaõ : íe valerão do braço de Conftancio, a que
tinhaõ propicio em feus erros, e prepofiçoens heréticas:
mas confiderando o perverfo Emperador , que havia de co-
Ihertaõ pouco fruto de íua diligencia : como das que tinha
feito com Athanafio , eOfio; governou o negocio por ou-
tro caminho, que lhe pareceo mais apropofito, ordensndo
aos herejes tratafíem com Potamio, de que apoílatando da
ley de Chriíto

,
que profeflava , lhe daria por premio hu-

ma herdade, que íobre maneira defejava. Cometeraôlheos
Arrianos efte partido da parte do Emperador , e pcderído
mais com elle- a infaciavel cobiça da trifte herdade, queef-
perava gozar ina terra, que adoCeo, em que havia devi-

i^^ V\ ;.. ver
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ver eternameate , deixou a verdadeira Fé de Giiriíto NoíTo
S. quô prôfeiíava , confeiuindo nas blasfeiUias di Arrio , de
que ficou raiíaravelmente inficionado. Dor grande 1 S-a-
timento juílo 1 Gafo digno de admiração , e iagritnaj ! Goni
rauitas lamentarao^as ovelhas dePotamio a caida de íeu Paf-

tor, já convertido em lobo carniceiro
, quando as havia de

defender das aílucias dos perneciofos hereges : temendo juf-

tamente o perigo a que ficavaó expoftos os membros
, quan-

do a cabeça enfermara taõ mortahuente \ e foy taõ gerai o
fentimento da prevaricação de tal Prelado, que o nverao
de fua ruina todos os moradores de Hefpanha antevendo os
muitos, que fe preverteriaõ á íuâ imitação i e correndo-fe

dos applaufos , com que os herejes haviaò de celebrar eíta

mudança.
Tornou Ofio do defterro em que andava i e enten-

dendo a apoílâfia de Potamio , e que nella perfeverava ob-
ftinadamente: com zelo da Fé Gathoiica , que defendia

;

começou a defembainhar contra elle as armas da Igreja , de-

clarandoo por publico excommungado , e aggravando mais
as cenfuras , lhe evitou a communicaçiõ dos fieis taô ani-

mofamente ,
que naõ le attrevendo Potamio a parar em to-

da Hefpanha paíTou a Itália : onde fe achava por eíte tempo
Conílancio $ ao qual propoz as caufas , porque fe havia ab*

fentado de feu Bifpado , eas que Ofio tivera , para o ana-

thematizar, eaggravar contra elle as cenfuras, fundando*

fe no ódio , que tinha o8 fubditos da Mageftade Imperial

,

e aos Prelados , qua feguiaõ as opinioens de Arrio , que el-

le tinha abraçado , feguiado-as pj3r bois , e verdadeiras.

Contentiílimo ficou o Em*perador da prevaricação de
Potamio: ao qual animou em feus trabalhos promettendo-

Ihe o remédio delles , e a reftituiçaó de fua Perlazia , com
a grande affeiçaô , que tinha aos pérfidos Arrianos defpa-

chou provifoens , para que fofíe notificado Ofio, que den-

tro de tempo limitado parecefle ante elle, para eftar a juizo

com Potamio, e refponder à querella , que contra elle ti-

nha formado» Obedeceo Ofio ao mandato Imperial, e ap-

parecendo peffoalmente no Confiliabulo de Arimino recean-

do
<í) Sever. SHlpic. in hifl. S. l/ld. h viris Illujlr, ca^, $.
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do a morte com que foy ameaçado ; cu como querem ou-

tros , delirsndopor fua muita idade de cem amos »' e obri-

gado das promeflas com que Conftancio o corrompeo ;, con-

cedeoem quanto os Arricuos quizeraõ, apotaílando da Fé ,

que por eípaço de tantos annos tinha defendido , obícure-

recendo a fanta , que pe«o mundo coiria de íuas obras. E
como a dos màos íe confiliaó facilmente humas, com outras

,

fe uniraõ Ofio , e Fotamio de td íorte> que partindo de
Heípanha para Itália grandes inimigos , voltaião taõ con-

formes > quecauíbu grande admirsçaõ,tal novidade.

Infoiente Olio com os favores, que Conílânco lhe

fazia, para authorizar fua maldade, fe valeo de huma
provifaõ do Conciliablilo , confirmada pelo Emperador em
que fe lhe commetia o caftigo , dos que naõ qulzeflem fe-

guir as herefias de Arrio mandando
, que todos os Bifpos

Hefpanhoes lhe eíUveííem fubordinados ; e chegando a Hef-
panha lhes fez notórios os poderes , que trazia , mas S,

Gregório
,
que o era da Igreja Elliberitana fe opôs valero-

famente a íeus defatinos
,
paíTando entre ambos notáveis

fucceflos I que naô tocaô a noflo intento , e durarão até a

morte de Ofio : fobre que ha difi^erentes opinioens , dizem
huns , que morrera como Catholico , abjurando a herefia ,

que tinha abraçado , e outros , que ^acabara miferavelmeu-

te , fem dar moílras de arrependimento.

OfimdePotamio (efcrevem alguns) que foy ilmi-

Ihante a íeus erros , porque negociando com os miniítros do
Emperador, que o mandaílem nietter depoííe da herdade ,

que \\i^ tinha dado , fe foy na volta de Lisboa taÓ arrogan-

te, e foberbo -.corno faõ pela mayor parte os màos , que
fe vem favorecidos de íeus Príncipes : mas Deos Noílo Se-

nhor ( que algumas vezes tarda cora o caítigo he para ma-
yor condenação dos peccadores ) naó permittindo , que taô

mào Prelado infícionaíTe mais tempo íua Igreja i lhe tirou a

vida com hum género de morte fimilhante a fuás obras, que
foy huma apoplexia taõ repentina , que naó ficou lugar a

noíTo difcurfo de julgar , fe naquelle inftante teria Potamio
contrição, e arrependimento de [feus peccadosj efemdac

R n.oítras

( I ) SocYQt. Uhi ^,cap^1G.
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moílras delle acabou miferavelmente fem logri.r ofruílo
de fua maldita ambição i deichando aos CathoHcos , íe por
liuma parte grande tentimento de íua peidiçuó

, por outra

muito miyor alegria, e contentamento do horror, e con-

fuzjô dos herejes : vendo como Deos Nolio Senhor (ainda
neílavida) iabe caftigar fuás pertinacias. Hto lervirà de
exe<r»plo ao^ Eccleíiaíticos \ para que coníiderandu íe fer

defpeiífeíros dos divino^ thezouros do Ceo : os d^rtribuao

como elle manda ,deichando de appetecer os caducos da ter-

ra
, que he ocaminho, porque muitos le condemnao.

CAPITULO XXXIV.

Eín que Çe defende ,
que Potamio naofoy-Blfpo de Lis-

boa contra a opintaô dos Authores
,
que tem o

contrario.

Escrevemos no Capitulo paíTado a relação dâ apoílacia de
Potamio, conforme ao que deUa iníinuarjó Ambroílo

de Morales , Franciíco de Padilha , os Padres Joaô de Mari-

ana, e Frey Bernardo de Biitto, que os feguioj e ainda

que fuás authoridades faõ grandes •, entre os mais elcritores

de Hefpanha, naõ podemos deixar de acodir por noíTo cre»

dito, e reputação; examinando os fundamentos » que eiles

tiverâõ para dizer, que Potamio fora Bifpo de Lisboa : cu-

ja opiniàô podemos refutar com authoridades de Efcriptores

domeímo tempo, que o naõ efcrevem
,
para o que have-

mos de íuppor.

Primeiramente da narração
,
que Padilha . e o Padre

Mariana levaô nas coulas de Potamio fe conhece claramente^

que feguiao a iMorales Author mais antigo
,
que ambos »

t a quem allega o mefmo Padillia para provar fua opinião, a
queiijo fez o Padre íMariana , por fer nilto fmgular entre os

mais Efcriptores de Hefpanha, alguns dos quaes ceníur^ô^

fua hiítoria por carecer dos teftimunhos , e documentos,
com que todos corroborarão as fuás , nao' fiando do juízo

próprio > as querefultaõ em abono j ou deícreditode Rey-
nos»
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nos ; Cidades , e ptíioas particulcres a que toca defender

fua caufâ. E naõ he a preztntt dt taó pciiCa coiXidera(^aõ

,

que nos naõ incumba fazer tlta aj olt^gia coi-tif* OvS Authores
citados, pois eicievenios hiíloiia LAC.cííaJlica , e politica

deítâ Cii^e de Lisboa , a que elles querem attribuir fimi-

Ihante Bilpo Ap<;ftata'

JVaò podemos ntgar (porque otemosmuitas vezes
confeílado , ) que he tida a liiítuiia de Arrbrofio de Mora-
Ics pela maiií acertada das que íe eícreveraô de Hefpanha %

e eíia devia íer arazaõ, porque Fr. Bernardo de Britto rc-

petiooqueachounelle, naõ examinando fe tivera Mora-
les fundamento par?, o dizer ; fendo que por PortugueZ de-

vera reparar em couía de tanta importância.

Moveo-me a impugnar elta opinião o zelo com que
muitos Authores acodiraõ pela honra de fuás pátrias, p-^c

]he naõ ficar inferior
,

pois fendo couía taÕ recebida,

que Oíio Bifpo de Corc^ova ( como deichamos efcrito no
capitulo precedente ) acabou de hum accidente repentino

de apoplexia fem abjurar feus erros, nem dar moílras de
arrependimento : houve Author , que naõ fó efcreveo , que
fizera penitencia , mas ainda que acabara fantamente , dan-

dolhe titulo de Santo Confefior.

Também íe efcreve , que acabou com grande contrí*

çaô, edor de fuás culpas ElRey Leovlgildo , cruel parri-

cida do Principe Herminigildo , íeu filho, e herdeiro do
Reyno Gótico , ao qual mandou martyrizar , porque nao
conlentia nas herefias Arrianas

, que elle fudentava , e em
que permaneceoaté a morte (conforme amais certa opi-

nião) impugnada nos dodiffimos dilcuríosdoCondede Mo-
ra , felice fujeito de noílos tempos , o qual prova acabar

Leovigildo, como fiel , eCatholico Príncipe*

Bem pudéramos valemos de muitos exemplos para

provar noílo intento, e defendernos de toda a calnmnia , e
objecção contraria , dizendo com o Padre Fr. Di'^go Yuiri-

lho, que 01 Escritores modernos exammao ^scoafas coot

Ri mai«
(i) Adrete Ub, anttquHaí Hijr* (2) Grefono, Tur.Vb.

i.bij}.Franc,€ap. ttlt. '3) D. Antoiu de Rojas âifcurf, (4)^

Fr. Didac, Mur.llo bijl. dei tilar lib. i. cc^. 3.
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rnais rigurofa cenfura
,
porque tem mais ri^zaõ de o fazer J

que os antigos , e apurar as verdades, que elles diííeraò,

reverenciando fempre a antiguidade, em quanto nao he
manifeílamente contra a verdade, eboarazaõ o que elles

eícreverao: porque fendo affim íe deve admittir a cenfura
dos modernos ; principalmente porque fenaõ diga , que nas
coufas antigvíis feguem huns, a outros , o que nós naô fare-

mos , pois a razaó nos naõ obriga a feguir os que nos prece-
derão , porque entaõ fora íómente repetir o que outros ti-

nhaò eícrito.

E ainda que (comodiíTeo mefmo Padre Murilho)
quando todos concordaõem huma coufa, he argumento ef-

íícaz para fe provar, que he verdade em couías antigas:

com^ tudo feguindo huns, a outros valem por huma íó teíle-

munha. Efta vem a fer Ambrofio de Morales, na relação do
Bifpo Potamio , e quizeramos ,

que nos allegara algum Au-
thor antigo de quem a tirou : o qual ategora naó achamos ,

pofto que para iíío fizemos ^yi^Ccs^s deligencius , confultan-

do as hiílorias Ecclefiaílica!? dos annos próximos a Potamio ,

que o mèfmo Morales, e Padilha affirmaó entrar no Bif-

pado pelos annos 35'3. do naícimento de Chriíto em diante.

O mais antigo Eíaiptor Ecclefiafttco daquelle tem-
po achamos , que foy Eufebio Pamphilo Bifpo de Cefarea ,

que por fiorecer no do Emperador Coníiaatina até o anno
de trezentos e vinte féis ( conforme ao Cardeal Belarmino)
foy 27. antes que Potamio : o qual vivia Imperando Conf-
tancio , íilho daquelle Emperador , pelo que naõ pode ha-

ver em Eufebio noticia de tal Perlado.

Continuarão Sócrates , e Sazoraeno a hiíloria de Eu-
febio Cefarieníe até o ten^po de Theodofio o menor em que
floreceraõ correndo a era de 440. annos do nafcimento de
Chrifto , eefcrevendo ambos muy miudamente as coufas

de Conílancio , e trazendo cartas fuás para os Padres dos
Concílios , que em feu tempo fe celebrarão , e particular-

mente para os do Concilio de Sirmio , e Conciliábulo de Ari-

mino ; com cuja occafiâõ fallarao largamente em Ofio Bif-

(i) Belarm. de Scrtpt. EaL (2) SecratJ> 2. cap. 26. Sa-^

5sa«.J4- cap^ 5,
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po de Córdova ; naô achamos, que algum delles trstaíTe de
Potamio , nerrj íizeíle menção de Perlado cem fimilhante

nome.
Pelo mefmo tempo , que foy no anno 410. efcreveo

Severo Sulpiciu, em cuja htíloria , le naõ acha noticia de
tal Bifpo. como também na de Evagrio*. o qual a proíeguio,

deíde que Sazomeno acabou a fua,até o anno 1 2. do Empe-
rador Mauricio , que concorreo com o de 597. do naíci-

mento deChrifto N.5. Delle começa ahiltoria de Nicepho
Caliílo continuada até o anno de 6 25. vivendo o velho Em-
perador Andronico , e nella , nem na de Theodoreto , fe

acha feito mençaó de tal Bifpo de Lisboa ; fendo aílim, que
todos eíles A. A, por Ecciefiafticos , e concorrerem alguns

no tempo apontado, houveraõ de fallar em Potsmio : pois

o fizeraõ de todos os que íe inficionarão com a herefu de
Arric.

Efcreveraô Gennadio, Santo Ifidoro , e Honório Bif-

po Auguftodunenfe livros dos varo;íns illuílres , e Efcripto-

res Ecclefiaíticosque íioreceraõ por aquelles tempos , e tra-

tando de Ofio, o nao fazem de Potamio, E indo aos Au-
thores modernos Hefpanhoes^ como Pineda , Garibay, Va^
feo , llhefcas ,e Mexia na vida de Conílancio , nenlmm dei-

Jes fazem mençaó de tal Potamio : fendo que todos a fíze-

raõ dascouías de Ofio :com cuja occafiaó haviaó de tocar

nelle,

E recorrendo ao primeiro tomo dos Concílios geraes,

como fontes, de que os Efcriptores colherão, o que dei-

xarão eícrito i feachao Concilio Sardicenfe celebrado Qm
tempo do Papa Júlio primeiro : no qual eftaõ incertas as

adas do Concilio de Sirmio, Conciliábulo de Arimino , e
naõ coníta

, que tal Potamio nelles fcbefcreveffe, porque íe

naõ
#

(I) Se^^oer. Sulp. hifl. Evagr. lijl, Nicef. Califl. hifl.

(i) Theodor. /.i. r. 8. 18. 19. ^ 20. (3) Cemíad.de vit. \U
luflr. S, Jfid. de zir, llhjir. Ucncr, Aagufi* fcript. Ecel Pi'
neda i.p. /. 13. f. 5. §. 5:. é?- 6. Cariiai Uh. 7. cap 49. Fã-^

in vita Con /Lcaíf^2. de i^n. Ccfi/i.
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naó acharão aii mais Biípos Occid^atass, que Valeite, e
Ofij : fai palavras do tomo dos ^.^jncilios. Oçttdentalium
vero l^alens . Myfeniit , é^ tuiic cehherriín.is homimiin
Oftas Gordub^ \!0}it''feii parUer inultas.

Foy víitsi Biipo Valente companheiro de Urfacio, e
ambos herei:is Arrianos , grandes períeguidores de Santo
^thanafio, porque defendia a Fe Catfioiica , calumniando
com o Empíírador Coiftancio , de que largamente tratou o
mef.no S^^nto. E foraõ eftcs dous herejes muita parte, para
que o tneímo Emperador íe eotrometeíTe em annuliar os
decretos do Concilio de Sirmio i em que fe tinha achado
Oíio

,
por ferem todos conforme comas verdades Catho»

liças , em cuja revogação confentio contra luí^ vonta-
de , ou delirindo , ( como querem outros ) aífinando com
os Arrianos fimilhante blasphemia lamentada de Santo Hi-
lário em feus erjâtos ;' o qual fe fingulariza em dizer

, que
hum Potamio alTi^nara com eUe ; mas nsõ declara fe era
Biípo , nem qu^ o foíTe de Lisboa , íaó palavras do Santo :

Non enim taciv-fem illic , qiwã non nifi cum jcanàato effet

audiendun. Et l'cat noi faie aliquo aunum Jcandalo^^ pite

joUcitudinií offmfione reli terint , tamen adeo rejltterunt
,

ut ipjo^ ilhs^ quitunc apud SymiHm in fentenPian Fotamii

atque Ofii , ita ut ipfl conjentientes confirmantts que concerta

jerayit/^ profejji^neyn '(^norantijs erroris que comijellerent ,

ut ipfl rur/tmi fubjcribendo damnarent quod fecermt , à^c.

E em outro lug^r fallandoo mefmo Santo da fo;ma da re-

vog^.ça5 do mel mo Concilio de Sir nioj lhe põem por titu-

lo : ExeiWlíim htafphsmldd aptid Syrmium perOfutm^ ^
Potamiuvico7ífcript£.

Com occaf^o delias palavras de Santo Hilário tomou
o Cardeal Baronio oíugaf entre mãos para averiguar, quem
foraefte Pomio

,
quecomOfio, e alguns Biípos Arrianos

aíTignaraõ a fevogaçaõ djs decretos do Concilio de Sirmio,

e tendo o lugar bem examinado , di(T(^^ :n íeguintes palavras;

que os coriofos podem lef no Tomo terceiru de feus An-
naes

(i) Tom.i^C^niciLfol. 541. {\)S.Hílar. de Synod.fidei

Cath. contra Ariams, (^)ldemfi?l, 189. (4) Baron* tom. yan^
Chrijl, 3J7.W. 15.
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fiaes , que aqui trazemos para mayor fatisfaçaô nofTa : Sed
illud modo accuratius per vifij^andum eft^ quod S. HUarius^

cumeJHS nwdi blajpheinia reciiat , eldem pzjlxum hmicti-

ttilitm ponit. Hxernpium blafjhemix ai.tid S.rvimm ptr O-
fium% Ò* Votamíum covjcnpt^^ )iih qno quidem t'ttilo diãa
Sirmíana blajphemta dej cripta babetur. Caret jJane eo ttu-

lo ,
qUíS recencetíir ab Athanafio , cb" qtix a Socrate ponitur^

nec ulla apud eos mentlo , quod OfaiSs & Vctúmms eam feri'

pjerint. Quamobrem cum ftiperms fit demojírattmt ^. Hiiã'

rtumhaud naãum ejje germanam atque oríginalem ejus fi*

dei profejjionem Latins Jermone conjcrtptam
, Jed ex Grxco

depromitam; illud affirrriare coghmír títuhim illum
,
qui

defiderabatur in authenttco Latino exemj- lari fupjer addi'

íum ãb Arianis ,
ò* fortajfe ab ipjo Marco AretbíifíO , quem

(ar£co ettam fermont reddidiffe Sccratestraditatqne\ eo ma-
gnorum Confeffornm titulo illam Orientalibus , quo facihus
tícciperetur ,

promulgare cura/fe Sed quod nd \otamium>

fpetiat \ bazid qus pvtet hunc Ejifcojufn fnjfe in Lgypto
totajTiionemy feu Yotamonem nuvcuiatum , quem ante arí'

num ah Arianis multapaffum » jnavtyrium (juoqueconftiwaj-

Je ex Athatiafio Jupenus díClum efí \ porre h c de qifo agitur
^atamius wms erat ex potentihiis Ariarin quem S^badhíS.qtii

his temporibus zivebas . atque Icrihehat Ep jcojus Agenn'' in

Ciall a una cum Urjaao ac Valente conjungt , atque ejuf'

-dem epíllolx menamt confert£ blajphemns ad Orieíitales

atqite Occidentales mijf^e. Ate «quí íaó palavras do doutif*

fimo Cardeal Baronio
,
que eni fubílsncia querem dizer ;

que conforme a S. Hilário parece
, que no Concilio de Sir-

ipioaííignaraõ 05 Biípos Arrianos com Ofio . e Potamio a
revogaqaó dos decretos delle , pondo lhe por titulo as pala-

vras )â referidas Vxemflum blafphemi£y é^c.c tratando Spn-
to Athanafio , e Sócrates da mefiita blafphemia Sirmina,
naõ lhe daõ fimilhante titulo , nem fazem mençaõ ,de qu3
Ofio, ePotaí' io nella aííinaflem: pelo que conclue Baro*
nio, que naõ fendo a profiflíõ da Fé , que traz Sfinto Hi»
lario efcrita originalmente na lingua Latina , mas tirada da
Grega , íe perfuade a cfí^rmar , que o titulo

,
que faltava

no authentico exetpplar Latino foy aciefcentado pe!os Ar-
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rianos ; e por ventura ,
quão leria pelo meíoio Mircos A-f

retnulio , que o traduzia.

E ainda que alieganio a^Sebadio trata Baronio , de
que Potamio era hereje Arriaao , e companheiro de Urfa*
cio, e Valente, nao diz delle, que folie Bifpo, nem a

Provincia , de que era natural, e he certo
,
que (e tivera no-

ticia de fer Biípo de Lisboa o declarara
; pois com tanta

miudeza efcreveo as couzas Ecclefiafticas. Peio que naô pô-
de haver razaõ , nem apparencia delia, para nos attribui-

rem tal Bifpoos Authores citados, íem nos allegarem al-

gum antigo , que delle íizeíle menção arrojando-íe â eicre-

velo fem fundamento \ como íe naõ houvera zelofos de fua

pátria, que acodillem péla honra delia. Enaõ temos tanto,

que nos efpantar de Authoreseílrangeiros,' como dos natu-

raes , de que os feguirao , devendo aproveitar- feda fenten-

ça de Giceto: ?lus apud n9S valere dehet veritatts ratio
y

quám vulgi opinio, líto he, ó que podemos aliegar em defen-

la noíTa , e de Potamio : e quando com o que tenho dito í

naõ fatisfizeíle baftantemente, aos que defenderem a parte

contrária , a cahida de Potamio nos naõ deve defconfolar

:

pois lemos , que entre tantos Santos , como houve nas Igre-

jas de Toledo, Sevilha , C,aragoça ( que faõasmais cele-

bres de Hefpanha) naõ faltarão hum Elipando, Sisberto

,

Pafchafio, Oppas , Teodifdo , e Vicente herejes : cujos er-

ros naõ deíTuílraó as virtudes dos Perlados infignes , que ti:

veraõ.

LIV^Q



Pag. I5Ç,

LIVRO iv;

DA FUNDAÇAM,
ANTIGUIDADES, E GRANDEZAS

da niuy iníignc

CIDADE DE LISBOA.

C 4 P I T U L o I.

Dã entrada dar naçoens Septentriona s em Hefpa
7iha , e definaçoens , que nella fizet ao até cerca-

rem Lisboa , e doprhneiro Concilio de Bra-
^a em quefefaz menção defie (itio.

Ontinuara6 os Emperados Romanos o fe-

nhorJo de toda Hef{?í^nha , e com ella de
noíía Lufitania por elpac^o de oitocentos

e oitenta annos, que tantos relatâô nof-

íbs Authores haver paílado desde luas

primeiras entradas , quando pi«ra intro-

duziríe expelirão delia a« sCarthaginen-
ias até a ruina de feu Império ; o qual

cederão ás naçoens Septentrionaes violentada? com fyas in-

vafoens
,
que foy ( como fe collige de Pc^ulo Orofio , Sân-

S to

(i ) Aldrete L i.cap- i. Orig. Vtng. H'Jp* Orifius l 7. r.

40. ^ 41. i?. Ifid, híji. Vfiand. in principio. Moral. Ib. 12.

cap,^,iè^ 10. Baron, tom $.ann /{o^. Cafiodor» iuClrowc*
Jjuolf, Laz, lib, de gent. migrat.
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to Ifidoro , e Morales ) pelos annos quatrocentos e doze
do Nafcimento de Ghriíto NoíTo Senhor , conforme a mais
commua opinião : poílo que Baroaio, e Cafiodoro diffe-:

rem defta conta , alguns annos.

Foy eíla primeira entrada { no onzeno do Papa Inno-

cencio , e dezoito do Emperador Honório) feita pelos Vân-

dalos , Alanos, Suevos, eSiiingos, que atrahldos de bte-

licon vieraõ devaffar as terras do Império , deixando as ri-

bdrasdo tio Tanais, eda grande lago-a Meotis em que
liabitao. Oscaíos, que lhe íuccederaó até entrarem Heípa-

nha, ea miferavel deflolaçaô, queneUa fizeraó , encare-

ce-n Paulo Orofio , que naquelle tempo vivia , e Santo Ifi-

djrono> lugares citados, dos quaes o tomou Morales, e
outros Hiftoriadores HeTpdnhoes: os quais Jamentaõ com
juítí razaó a barbaridade , e fereza , com que eftas gentes

opprimirao Hefpanha , alterando de modo o eílado das cou-

fas delia, que houve novas mudanças no governo, leis,

coftumes, re igtaó , lingoa, ehibito, pondo íe por terra

húmas Gidides , e edificando-fe outras , caufando tantas no-

vidades > grandes guerras , e o que foy mais para lentir ,

que acabarão com eihs os homens fabios , e todas as boas

letras, livros, e efcripturas ,
que podiaõ dar noticia dos

valer ofos feitos denoíTos paílados , acabando tudo milera^

Vôlmente.
Sabellico, e Blondo particularizavao efta gera! deftrui-

caõ, dizendo
, que depois de haverem os bárbaros conqui-

ítado muitas terras de Hefpanha , commetteraô a Cidade de

Aílorga, a qual com pouca difficuldade ganharão por com-
bate, epaílando avante, puzeraô afogo, e langue tudo o
quetopoVaõ, e tendo noticia do inexpugnável íítio de To-
ledo ( em que lhes parecco teriaõ os povos circunvezinhos

recolhido muitas riqutzas ) lhe puzerao aperrado cerco , e
dêraõ ^rriveis aílaltos

, que os cercacíos refiíUraõ animofa.

íBente, obrigando os bárbaros a deixalo , e executar a fúria

nos lugares , que havia pelas ribeiras do Tejo.

Na6 pararão os ba-rbaros atè aílentar o arrayal fobrea
Cidade de Lisboa , que nao lhe tendo entrado os íocorros ,

que
, (i) Sahl, Eneaã, 7. lih. ?. Blond. decad. 1. ÍB. i*
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que à de Toledo , efteve a riíco de fer ganhada , fe os nio-i

Tadores (vendo o notável perigo em que eftavaÕ)íenao
valerão do auxilio de i^\^'i, padiotiros, e naturaes q% g-oiio-

fos MartyresdeChriílo S. Vtrillimo , Máxima, e Júlia: a

cujas fagradas relíquias rerecoirerdó , implorando feu favor:

com o qual íe virí^ó ioccoiridòs de tal lorte
, que cauíando

íios bárbaros grande cobardia, e imbecilidode, por algum
pouco dinheiro , que lhes derao para pagamento d*cs Tolda-

dos I deixarão a Cidade livre do damno, que ameciçava^

Converterão logo os bárbaros as elperanças do pro-

veito
, que haviâô de tirar de Lisboa » em o de outras três

Cidades, que conquillaiaõ na Lufitania : quais foraõ Me-
rida , Coimbra , a Idanha ; ordenando noílos Santiífimos

ÍVlartyres,que neõ entraiíem na que elles tinhaõ regado com
íeu langue, porque fuás veneráveis reliquias, naó foílem

prophanadas : como todas as quechegavaôa íuas mãos fa-

crilegas, porque fendo huns idolatras , e outros herejes

Arrianos , a principal guerra que faziâó , era aos Te 1 pos 1

e coufas lagradas , que por eftremo abomina vaõ.

Vendo Panchrafiano Arctbifpo de Brag^}, a facrilegá

guerra dos bárbaros r e zelando como Prelado Catholico a

honra de Deos , e feus Santos , prevenindo os damnos irre-

paráveis
, que a todos ameaçavao i convocou como Priínáy,

e Metropolitano os Bilpos feus íufraganeos, e outros a que
o medo dos bárbaros tinha auíentes de fuaí> Igrejas , e cele-

brou com elles hum Concilio Nocional em ordem a porem
cobro as relíquias dos Santos, porque ns5 foílem achadas pe-

los infiéis , e trattadas com a irreverência , e defacato , que
cuítumavaô.

A primeira noticia deite Concilio devemos a Fr. Ber«

nardo de Brito ; o qual foy por elle defcuberto nocartoreo
do Moíleiro de Alcobaça , e o trazem já Fr. Francifco de Bi-

var , Bernabe Moreno 9 D. Mauro Caítel. e o Arcebifpo

S 2 Di

(i ) Fr. Bervarà, /. 6. cap. 2. (2) Bivav m Dextr,fag.

439« (3) Mirem lh> i. cap. \ 5'. àe Us gra^ de;3as de Me^
rida. (4) D. Maur, CafteL hijL de òant^age-
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D. Rodrigo da Cunha. E porque o cerco, que eílasna-

çoens puzeraõ a Lisboa.coníla do mefmo Concilio ; nos pa-

receo trazello aqui com fua figniíícaçaô em Portuguez, para
os que naõ fabem latim.

Trimum Conciliam Bracharenjefub Fanchrat.

Epífopus Prím£ SeUíSm

COnveníentibus Epifcopis Elipandus Colimb. Prome*
riu< Egitânens. Ari^bertu^ Portugalens. Deus-dedit

Lucens. Gelafius Emeriten&. Pontamiu; Emiaiens, Tibur-

tius Lamacens. Agathius Irens. Petrus Numantinus. in

fdiio Sandtas Marias Bracharens. Dominus Parrchratianus E-

pi'copus primas Sedis dixit : Notum vobiseít fratres , & fo-

cjj mei, quoíDodo barbárie gentes devaftant univerlam Hif»

paniani , templa evertunt , íervos Chrifli occtdunt in ore

gladij, & memoria Sandorum , oíla , fepulchra , cemete»

ria prophanant , vires imperij confringunt modo commo-
ventes omnia , ficut ftipulam ante faciem venii. Practer

Celtiberiam , & Carpentâneam iam reliqua omnia verfus

Pirinen. íub íua iacentiparte. Et quia malum hociam iam
eít íupra capita noilra volui vos aduocare, vel vnufquif»

que íua provideat, & omnes fimul communem Eccleílas

callamitatem. Provideamus focij remedium animorum , ne

niultitudo laborum , & afflidionum compellat eos abire in

concilium impiorum , llare in via peccatorum , & federe

in cathedra peftilenti^ , aut apoftatare á vcrafidei, & ad
hoc exempla conílantias noltrse ponamus ad óculos lubdito-

rum patien. pro Chrifto aliquid ex mult. tormentis quos
ipfe pertulit pro nobis. Q^^iia vero. nonnulli Alanorum ,

Suevorum * Vuardalorum que f. Idolatras ; alli vero Arria-

nam heref. proiitentur *, viíum mihi eft vob. aproban. ad

maiorem íidei fírmitudinem . contra fimiles errores fenteii'

tiaro proferre. Quid vob. videtur ? Omnes. jullum
,
pium

,

faa-

(1) D, Rffd. da Cunha* i»/. ca^, 9. n. 4»
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fanílum, expedie. fqua^, negotium.

Yanchra* Credo in Deum vnum , verum i aeternum

,

ingenitum á nullo procedentem quse condidit Caphitr.terram

& qbXj in eis íunt vifibilia & invifibiJia. Omnes Epifeopijl"

viiiitèr y & nos credhhus.

Panchra. Credo in vnum Verbum genitum sb ipfo

Patre ante têmpora Deum ex vero Deo , ex eadem íubíl^n-

tia Patris , fine quo fadlum eft nihil , & per quem omnia
creatai'unt. OmnesEpíJcepifimíliter^ é^ nos credm»

Panchra, Credo in Spiritum Sandum procedentem ã

Patre, & Verbo , uni cum in Deitate cum ipfis , qui pet

ora Prophetarum loquutuseft, fupra Apoftolos fedit , Ma-
liam Chrifti matrem replevit. Omnes Ejijcopifimirner , <à".

nos credtmus.

Vanchra» Credo ,
quod in hac Trinitate non íit ma-

ius , auiminus, prius aut pofterius, fed in tribusdiítinftis

períonis íit vna scquplitas, vna Deitas,vna Divinitas. Omnes
Epjfcopi/Irííilíter^ ^noscreàmus.

Fanchra* Damno, excomunico , réprobo, anathema-
tizo omnes contrarium fentientes tenentes & prgedicantes.

Omne^ Epifcopifimiltter , & nos danwamus.
?anchra. Credo

,
quo Dij gertium funt Dsemonia

,

os habent , & non Joquuntur , rculos, & non videbunt

,

aures, &nonaudient, neque fit Ipiriíus in ore ipfcrum.
Omnes ftmiliter , é^ nos credimus,

Panchra. Credo
,
quod Deus nofVer Trínuç in perroJ

'nls , vnus in eílentia f-cit ex nih lo omnia , & Adamum
patrem noítruni creavit ex terra , Evam de eius Jatere , de-
ítfuxit mundum per -^quas , dedit Moyfí legem , & rcvif-
fimis tenporibuí vifita it ro per Filium fuum, qui f^dlus

eft ei ex femine David fecundum carnem. Omnesfimliter ,

i^ nos credimus.

Itanchra Damno , réprobo , execro , & anathemati-
20 omnes contrarium tenentes fentientes , & prasdicantes.

Omnes Ji mil i ter ,
&• ncs ãannãnius.

Vancbra. Nunc autè-n^ 11 placet vobis omnibus , ílatua-

tur:quid ager.duni fit de reliquis Sará^orum
,
prírcipiie de

Patre noftro 1 & /^pcílolo huius regicnis Pctro Ratifierfi ,

quem
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quem adfalvandas animas Jacobus Djmiai coníaguitieus ài*

niiíit. tS'wrr^A7Íí Elipandus Colimbrien, &* ait. Noa poteri-

mus omnes vno modo id facere > íed li vobis placuerit unuív
quifq : pro temporis oportunitate id faciat. Barbari funt ia-

tranos, & Vlixbonam premunt , Emeritam habent , Au-
Ituricam fimiliter, propediem eventuri lupra nos, profi-

cilbatur Ynufquifq; inlocumluum, & confortet fideles,

corporaq i Sanclorum honeíí abícoiídat, & delocis, &
ípeluncis , vbipofita fuerint , relatorium vobis mittat, ne
per curfum temporis in oblivionem veniant. Omnes , iu"

Jlum , bomim , ^ congruens confilium nobis videtiir pro
temporis uecejjita-e.

*

i;^^

íanchra, Similiter , ficut » & vobis videtur , abite

in pace omnes , íolus remanet frater nofter Potamius pro-

pter deítruílionem íu^ Eccieílse Bminienlis , quam Barbari

vexant. ?otamhis dí.^it, Abeam , ^ ego , vt confortem
oves meãs , & ílmul cum eis pro Chriíli nomine patiar la-

bores, & anxietates, non enim fufcepi múnus Epifcopi in

profperitate , íed in labore*

Panchraúaniis, Optimum verbum. Juftum Conci-

lium , profcdum approbo , Deus te converter. Omnes E"
pifcopi. Serveíte Deus in bono concilio

, quod nos íimili-

terapprobamus. 0^;i«^J' //wíwA Abeamus in pace Jefu Chri-

fti.

?anchratianus. In Dei nomine Epifcopus Bracharen*

íis , Gelafius in Dei nomine Epif^opus Emeritenfu. Eli-

pí^ndus in Dei nomine Epiícopus Colimbrleoíis. Pam.^ríuç

Epifcopus Egitanens. Arisbertus Epifcopus Poítuenii?^

Deus dedit in Del nomine Epifcopus Lucens. Potcimius

Epiícopus Emini^nfis. Tiburtius Epiícopus LamaceníÍ5^. A-

gathius Epifcopus Iríenfis. Petrus indei nomine, Epiuopus
Numantinus.

ExpUcít Cúficilium primum Bracharenje.

Pri'
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Primeiro Concilio c^e Braga ^ quejecdehrou em

tempo de Panchrafiano Bíjpo da primeira

Se > e vai tanto como Aleti opo^

litam.

;, T Untos na Igreja de Santa Maria de Braga os Bifpos E-

»>«j Hpando de Coimbra » Pamerio da Idanha , Arisberto do
,> Porto , Deodato de Lugo , Gelafio de Merida , Potamio
y de Eminio , Tibiircio de Lamego , Agathio de Iria ^ e

j, Pedro de Numancia. Diffe o Senhor Panchraciano Bifpo

5, da primeira Sc. Baílante noticia tendes irmãos, ecom-
„panheiros meus> que gentes barbaras diílroem toda Hef-

„ panha , a^olaó os templos , paffando á efpada os fervor de
,, Chrifto , prophanando as memorias dos Santos , feus oíTos»

„ íepulchros , e lugares íagrados , e quebrantaõ as forças

,-, do império , trazendo tudo inquieto , como as areftas »

f^ que o vento move, Aíém da Celiiberia , e Carpentania ,

„ tudo o que ha até os Pyrinneos eílá debaix'^ de feu poier,

5, e porque efte mal eftá jâ para vir fobre nós me pareceo

fi congregarvos , para que cada quai tr£,te de feu remédio^
„ e todoò juntamente de calamidade comua da Igreja Acu-
„ damos companheiros ao remédio das almas , para que a

y, multidão dos trabalhos , e afflicçoens os naô obrigue a
„ feguir o concelho dos máos e permanecer no caminho dos

„ peccadores , fentando fe na cadeira peftilencial 1 e apof-

f^ tando da verdadeira F^ ; e para ifto ponhamos diante dos

>, olhos de noíTos fubditos Ds exemplos de noíTa conílancia »

^ padecendo por Chriílo alguns dos muitos tormentos , que
,) por nós padeceo. E por quanto alguns dos A Imos Sue-

„> vos, e Vândalos faó idolatras, e outros profeíTaõ a here-

I,
fia Arriana me parece, fe aífim o approvardes, para mayor

1, firmeza da Fé prenunciar íentença contra erros ílmilhan-

„ tes. Que vos parece ? ReJ^ovderao todos y iífo, piedofo»
^,e conveniente.

fãfh
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Panchraciand. CtQyo ^m úios, hum verdediiro, éter-*

no , naõ gerado , e'qu2 de ninguém procedi : o qual fez a^
Ceo , e cerra , e as couUs viliveis , e inviliveis

| que neile»^

ha. lodos os Bijp9s ^ e7iòsj'i:itamente cremos,

Pancbraciano* Creyo em hum Verbo, gerado do raef-,

mo Pay antes dostempus , D^os de Djos verdadeiro , da
mefma íubítancia do Pay , iem o qual nenhuma coufa foy
feita, e pelo quaí todas laõ ctcâdàs. Todos os Bi/pos t e nos
juntamente cremos»

Pamchranciano. Creyo no Eípirito Santo
, que proce-

de do Pay e do Verbo , hum com elles na Divindade : o
qual fallou pelà boca <JpsProphetas,deceo fobre osApoíloJos,
encheo de graça a Mana Mãy de Chrifto* Todos os Bifpos ,
e nòs juntamente cremos

^

Pancbraciano, Creyo, que nefta Trindade, nao ha
mayor , ou menor

, primeiro , ou derradeiro , mas que em
três diftintas peíTois ha humta igualdade , huma deidade

,

huma divindade- Todos osBiJpos^ e nòs juntamente cre^
mos*

fãnchracíâno, Condemnoi excomungo, reprovo, ana*

thematizo todos os que lentirem , tiverem , ou pregarem o
contrario. 7odos osBiJpos^ e nòsjuntamente condemnamos,

^anchraclano* Creyo
,
que os deofes dos Gentios íaô

Demónios
, que tem boca , e naó fallaó olhos , e naò vem #

orelhas, enaòhouvem, nem há alento em fuaboca. 21?-

àos os Bifpos y e nòsjuntamente cremou
?michraciano. Creyo , que o noíio Deos trino em per-

foas , e huma na eflencia , fez tudo d^ nada , e criou da ter-

ra a noíiO Páy Adam , e a Eva de íeu coílado , diílruhio o
mundo por aguas , deu a ley a Moyfes , e nos uUi mos te n-

pos nos viíltou por íeu ftlho , que naceo da g'^raçaó de Da-
vid , fegundo a carne. Todos os Bijpos y e nòsjuntamente
cremos.

?anchraciafio. Condeno , reprovo , amaldiço o-, e ex-

comungo todos os que fentem , tem , e prégaõ o contrario?

Todos, enÒF juntamente condemnamos,

Panchraciano. Agora fe vos parece a todos fe ordene

o que fe ha de fazer das reiiquias dos Santos, principalmen-
te
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te de nofTo Pay , e Apoftolo deíla Provinda S. Pedro de Ra-
tes, que Santiago parente -^o Senhor deixo^ para falvaçao

das almas. Leramcu-Je 'EU^ando Êijpo de Coimbra , e diJJ^e:

Kaó podemos fa^eç todqs ilio do mefmo modo : mas fe vos
parecer , cada qual o faça como o tempo der lugar - Os bár-

baros andaõ já entre nòs
, porque tem cercada a Lisboa , e

tomado Merida , e juntamente Aftorga , e cada dia viraô íb-

bre nós , cada qual íe parta para fua Igreja , e conforte os
fieis 5 e efconda honeítamente os corpos dos Santos, e vos
mande relação dos lugares, e covas em que forem poílos i

para que pelo tempo a diante, fe nsõ perca fua memoria.
Todos iparecenos jtijlo , bom , e conveniente conjelhopeíane*
çefjidade do tempo,

Panchraciano*JuntamentQ , me parece a mim , o que
^ vós vos parece , ide vós todos em paz fique íòmentenof*
fõi irmaõ Pontamto porcaufa da deftruiçaõ da fua Igreja de
Eminio , que os bárbaros tem opprimida.

?ontmnio di{fe. Também eu irey ,
para que alente

minhas ovelhas , e juntamente com ellas padeça trabalhos

»

e períeguiçoens por amor de (hriílo, porque ní?óaceitey

a dignidade de Bifpo
,
para viver em profperidade , mas em

trabalhos^:j:-:j| uo/i:

?anthraciano. Boa palavra , juílo concelho , appro-
vo a partida, Deos te conferve. Todos os Bijpos » Deos te

guarde em hom coníelho , que nòs juntamente aprovamos.
Todos juntamente vamos na paz de Jefu Chrilto.

Vanchraciano Em nome de Deos Biípo de Braga^Ge-
Jaíio: em nome de Deos Bifpo de Merida, Elipando:em no-;

me de Deos Bifpo de Coimbra , Pamerio Bifpo da Idanha ;

A risberto Biípo do Porto , Deodato em nome de Deos Bif-

po de Lugo, Pontamio Biípo de Eminio, Tiburcio Bifpo

de Lamego > Agathio BiípO de Iria , Pedro em nome da
Deos Bilpo de Numancia. F/wí de primeiro Concilio de Bra^

T CAPllU-
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,

C A P ÍT*^,í!;;p 11.

Em que je traz kuma carta de Arisberto,Bifpods
Porto para Samerio Arcediago de Braga, que

confirma o cerco de Lisboa^ e da divifao^
que os bárbarosfizeraÔ de EJ^anòà'^''i

a qtiaes delles coube aparte dé''^,

Lujitània y' em que entra- ""
'^'

va nojfci Lisboa,

NAô fó do Concilio alkgado , e xtms Amliores coníla

deíle cerco
,
que as naçoens Septentrionaes puzéràd-

a Lisboa, mas também de humà Garta
, que Arisbarto Bif-

po do Pofto ( o quil íe achou no mefmo Concilio ) efere-

veoa Samerio Arcediago de Braga: na qual , dando-Ihe
conta de outras coufâs, que com a entrada dos bárbaros fuc-

eediaõ em Portugal, trata juntamente do modo que Lisboa^,

fe livrara delles. A cárta^lo modo que a traz Frey Ber^
nardo de Brito no lugar citado, que achou junta^nò meP
mo Concilio , he a feguinte. ,

Epijlola Arisherti ai;^úmeriii7n Afchiacònum
Brac/pãfdfifem.

DOIeo fuper te fraterni , doleo fuper Epifcopum , &
caput noftrum Pãnchratianum , doleo fuper exula-

tionem veílram , videat Deu« miferiam noftram oc-

culis milericordiiae íu^-. Colímbria' capta eít , fervòs Dei oc*

cidit ini.uicus i-n ore gladii. Elipandus ducitur capti-

vus. U)y0ipo libertatem íuam , auro redemit, Egita-

niam obfidentomnia plena íunt laboribus , fingultibus , &
anxietatibus » fed quia tu vidifti i qnomodo adlum eft in

Gallecia á Suevis, indecollige, qualiter Alani agant in Lu-

fitania. Mitto ad te decreta de fide ,
quas petis i deduxit

:2 enim



%n5fn ilfâ-l^ecum fcripta mariu ^èa. Ego quotidie fpero fu-

per me íimilem plagam ^ fed de oir.nibus ad te fcribam , fi

'fcW^io de loco tibi latkas , refpiciat nos Deus. A íigmcaçaÕ

4efia carta em fioJfà4ingua ^vulgar he ajegiúnte.

Carta de Arisbert^j <flf; : Samerio Arcediago de
Braga.

j;
y^^ Ompadeço me de vós irmão meu. Compadeço me

',*, VW de noíTa cabeçab Biípo Panchranciano. Compadeço-
„ me/de voílo'deílerro.' Veja Deos noíTa miíeiia com os ò-

-,, Ihôs^deTua' TlíiHencòrdia. Coimbra he ganhada, eo inimi-

^1 go dfegôla aos fervog àe ©eos , Elipando vay cativo. Lis-

,, boa <:bmprou com dinheiro íua liberdade. A Idanha eftâ

j) cercada , ^ tudo e-ílá cheyo de trabalhos , anguftias , e ge-

'„ midos . e vós pelo que viítes fôzer em Galiza aos Suevos

,

,y podeis CO llegir o que-os Alanos faraõ na Lufitania. Man-
jvdo-^-í^s os decretos da ^Pé-que me pedis » os quaes trouxe

f, comigo efcrítos pdr niinha mao ; E eu efpero cada dia fo-

„ bre mira fimilhante praga mas de tudo vos avifarey , fe
-„ tiver noticia dò Jugsr em que vos eícondeíles.Ponha Deos
„ em nós os olhos de fua miíericordia*

Conftyipm^ «^'boácbiijéflúra fedève i^^^^
que acarta

foy eféritta ndmefmo anno em que fe celebrou o Concilio;
que foy ode 411. deChrifto, em que os bárbaros entraraS

^m Hefpanha : os quaes tendo gaitado dous annos nos fa»

crilegios, mortes, roubos ,iniíerias eruinas com que 3 af-

foiaraõ ^ eonfiderando , que por fua caufa as terras naS
davaõ frudo : cuja penúria já começavaõ a fentir , porque
refultava em damno de todos *, compadecendo-íe das incom-
modidades » que aos naturaes yiao padecer , em tempo que
Aq haviaõ de íuítentâr de íeu trabalho ; aftentaraô entre íi

de fazer divifaõ das terras conquiftadas : para que cultivan-
áo^-as os antignjsttioradóres como feus inquilinos, lhes acu*
diílem com reditos toleráveis, ficando íe com côngrua fuf»
tentação. Com ella começarão os Hefpanhoes a levantar

T i . cabe*



cabeça, porque nacaffitaado psbaçI?;irp^S;dôfci^)^ ç^

\

favoreciàó, e aíiimayaó.a proleguiio,;'^ '

:ír-. .

^'

"^

Sortearão logo eítas naqoens o fenhorio de Heípanhá;
e conforme a S. ilidoro, enqilo Luiltano Udaicoí coube
aos Alanos muita parte deLufitaniá fazendo feu Rey Ataces
aflento da Corte na cidade de Merida. Parte dos Vândalos

,

e Silingos ocuparão Atidaiuziá. Outra parte com os Suevos
ficarão doannando Galiza , e a coíla mariíima de Lufitasia i.

quecoríedo Minho ate Lisboa : a qual por entaô ficou in-

cluída no íenhorio de li^rmenerio^ Key dos Suevos, qi|e

Blondo alarga ate o Reynp^dp Algarve, a Condado de Nie-
bla, por onde conáaava>çoiiçi. oj Vandilos, poílo queFr.
Bernardo de Britto trâp putras, dimrcntes diviíoens: as quaes
na forma referida , õutiderico Re,}r dos Vândalos de Galiza,

que confinava com HermenerJça íe ligou com elle confer-

vando fua amizade contra a potencia de Ataces Rey dos Ala-
nos, que aípirando a may ores couías, intentou defcqmpqr
as dos Suevos, fazendo, algumas entradas nas terras, que
occupavaõ , e depois fe vieraô a compor ambos os Reyá, ca-

iando Ataces com Cindafunda, filha de Hermenerijço ; a
qual ( como Catholica ) que era , foy muita parte

,
para que

o marido naó trataííe taó mal , ççmo coftumava , aos Ga-,

tholicos , por fer inficionado da herefia de Arrio.

Era Ataces de altiva condição, e foberbos penfa^

mentos* e querendo tomar as armas contra os Godos , fe

valeo da gente de Lisboa , e outros jugares de Portugal,

como coníla de outra cartado meímo Arisberto efcritta ao
Bifpo Pamerio : cujotreslado traz o mefmo Fr. Bernardo de
Britto tirado da livraria de Alcobaça ria forma feguinte

(i) i?. Ifidor hilh Fuad* Iddacu inchromc. Moral' lib.

i^.cap, r}.* Refend. l. 3, Blond. decad, i. lib, i. fn Ber-^

nard. lih. 6- cap. }.
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Alia Epiftola ad Pamerimn Epifcopmn,

//^ Ueritis de ílatu noílro , & fratrum noílrorura , bene

\^ videntur noftra , fi peccata nbn tollant, quod erâitl

accidit, hoc elt. Ataces Luíitanix Rex , Chiiílianus

quiderr. , ,i»ed fedator Arrianorum extat , veteremq j Co-
,Énibriam deihuxit, juxta que Mundam íiuvium iterum
;
conltruxit Jabore , e íudore captivorum hominum , fervo-

f
rumque Dei , & cum implicitus in sediíicio maneret i adve-

L-nit Hermenericus Rex ^uevorum , qui vltra fluvium Durias

jdegebati & ivito bello Ataces vidtor remaníit, cum que
íirfquead Durium períecutus fuiílet Suevos, & velet flu-

vium traníire , nâttit Herminericuslegatos qui pacern pe*

,tant , & Cindafundam filiam uxorem promittant, finituC

bellum , deducitur filia ufq; ad Colimbriam , ibi qu? ut fi-/

nitam difcordiam mouftraret , depingit turrim cum pueUa ,

ju^ta quam Draconem viridem , Leonem que rufum, fua

,& ÍQctxi iníignia componit , oílendens adveniíle pacem pec-

nuptam puelJam ,
qu^ cum Chriítiana , & fídelis eítet

,

cum marito fecit ne Catholicos Domini Epifcopos , & ía-

cerdotes ultra perfecutionibus miferaret , & qui in operi.;

bus laborabani in libertatem poveret. Res Ecclefiarum par-

tim reftituta? íunt , partim in próximo lunt , ut reíiituan-

-tur, Rex parat fe , & íuos ad bellandum , dicitur contra
Gothos , eo quod adjungit ad fe auxilia Romanoruii) , tam
exScalabi, quam ex Olisbona , Setulbriga, &CoIipode,
propriam que gentem Lufitanam ponit in armis , Regina
iiíluadet beJlum , feu amoje mariti, feu timore eventas,
& leomofinas facit Epifcopis, nas facit Epifcopis exulanti-

bus , & devotionem magnam habet in Deum , & in beatum
Petrum Ratiítenfem , orat quotidie pro marito, &fideil-
lius , £i Deus dignetur illum iUuminare , fie omnia in pace

,

& bona fpe procedunt , tu ora pro Ecclefia ])ei , & pro me
peccâtor. Vale.

Afi'
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A (ignificaçao defta carta em nojpi iingm Por-
tugueza he^

í) T) Erguntai$-me peloeftado em que eílaõ rainhas coufas;

,, X e as da nolTos irmãos ? d que vos poflo refponder , he-

„ moftrarecn boas eíperanças , íe meus peccadòs as naõ atâ-

„ lliareni , e o que atégora tem fuccòdido he, que Ataces

5, Rey de Lufitania , ainda que dava moftras de Chriftaõ ^

,,'íeguia a feda dos Afrianos,e deftruio a antigua Cidade de
9» Coimbra,ediíicando-a de novo junto ao rio Mondego com
,, o trabalho, e fuor da gente , qíie tem c«priva , ede muitos
91 fervo- de Deos \ e quando eltava' mais occupado na obra ,.

i, acodioHermenerico Rey dos Suevos, que andava^lém
>, do rio Douro , e dando-Ihe batalha ficou Ataces vencedor^

j, e feguindo os Suevos até o Douro ,
querendo vadealo,-

,', maiadou Hermenerico Embaxadores a pedirJhe paz prõ»

,, metendò-fhe por mulher a fua filha Cindajunda» Acabou-^

j, fe com ifto' a guerra , levando-Jhê a íilha a Coimbra : bn-»-

5, de para m.oílrar, que íe tinhao acabado fuás diícordiay,,

j, mandou pintar huma torre com huma donzela dantfó', e
\ junto delia hum Dragão verde , e hum Leaõ vermelho »

j5 que eraõ fuás infignias , e do fogro , moftrando nillo , que
y^
pelo cafamento da donzela , fe tinhaõ feito as pazes ^ e

j, fendo ella Chriílãa , e Cathòlica acabou com o matido >
j,que naõ perfeguiílé mais aos Bifpos Catholicos, eSaòer-

j> dotes do Senhor , e que deffe liberdade aos que trabalha-

j^vaò nas obras. Os bens das Igrejas, parte eítaÕ lettituK

„ dos , e os mais , fe efpera
, que o íeraõ brevemente. EI-*^

„ Rey fe propara com fuás gentes para a guerra , c he fa*

„ ma fer contra os Godos , porque íe tem valido ào favor

„ dos Rofnanos > trazendo gente de Santarém , Lisboa , Se-

j, tuval ,e Leiria fazendo tomar as armas aosmefmos Portu-

,> gueze&. A Rainha deffuade efta guerra , ou com amor do-

»» marido v ou com temor do fucceíTo , fazendo efmolasaos

» Bifpos deíterrados, e tem grande devoção com. Deos , e
hSo Bemaventurado S. Pedro de Rates faz cada dia oraçaa
^pdo marido j e por fuaFá, para que Deos feia fervida

de a-
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g"de ò alumiar. E defta maneira procede tudo em psz , e
^comboas eiperanqas. Rogay pela Igreja de Deos , epoc
,> mim peccador.

Deos vos guarde.

CAPITULO III.

Como Ataces Rey dos Manos com ofoccorro
5
que

tirou de Lisboa , e outros lugares de Portugal
deu batalha aos Romanos , e Godos , e nel*

la foj/ vencido , e morto , retirando-fe

jua gente a Lisboa , e lugares dejeu

deflriõtò y e outras coufas a ef-

te pròpofito.

PErmaneclao ainda em Hefpanha algumas terras na fé

do Império Romano, que -ataces cõmetteo com ta5 po-

deroío exercito , que temendo o Emperador Conllancio
perder brevemente , oquenefta Província poíTuia : fe va-

lèo das armas de Vualia , que entaõ reinava entre os Godos;
com cU)o favor fe retirou Ataces á Lufitania , onde juntou

os mayores foccorros, que pôde das terras, ^ue eftavaô

-pelos Suevos ; quaes eraõ Sandarem , Setuval , & Lisboa ,'

dê queSâbelUco fazmais cafo*, a qual por íer Cidade tao

\
notável devia foccorrer com a mayor parte da geRte

,
que

I

fèachóu^neíta guerra , nella forsó vencidos os Alianos por
Godos & Romanos feus confederados , ficaodo Ataces

rnorto no campo , depois , que como valeroío fe tinha acha*

do peffoalmente em ^todos os tranfes da batalha; & acaban-

do a foberbadòs Alanos , fe valerão alguns , que efcaparaS

do amparo de G^nderico \ que então remava em Galiza.

: ' Naõ pòdiaó nofFoS' Lisbonenfes: «em taÓ arrifcad^^

batalha, deichar de fazer feitos dignos de eterna memoria ,

qtie os Authores paíTaõ emfilencio, contando brevemente
efte fucceílo. E ainda que o AÍrcebifpò D. Rodrigo , & Id-

'^v^
: r '' dácioi

(1) S^hehmmiZJibvié
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dacio o relatem nefta forma : Blondo, a que-fègue o noflo

Keíende , affirma ; que vendo-fe os Alanos dfcsbaratados

,

fe retirarão a Portugal, nsô parando atè Lisboa, e Itu di-

ftrito : onde defcançaraõ debaxo da proteção de Hermeneri-
co Rey dos Suevos. Sao palavras de Reíende fallando dos
Alanos: Cum' impugna Atacem Kegem amifijfent pars aã
petendam pacem wdinarunt ^

pars ad Suevos^ qui OltfipO':,

nemtenehant confugientes j jub eorum tutela acquievere.

Pouco tempo durou aos Alanos o deícanço em quç
VJviaó

, porque lendo inquietos por natureza , negarc:õ a

.obediência aos Reys, a que eílavao fogeitos» levantando»

íe com as terras , que habitavao , pelo que íe alterou gran-

demente o cftado das couías de Portugal, e pofto que os

Alanos» naõ ellegeraõ Rey ,
que os governafle deixarão a

memoria de feú nome na fundação de Alanquer , nome cor-

rupto áQ\Alanker kana\ que vai tanto , como Templo dos

Alanos \ renovada das ruínas de Jerabrica ( como querem
muitos hiftoriadores ) povoação de que íelen^bra ARtonino
em feu Itenerario.

Com efte levantamento dos Alanos , ficou grande

parte de Portugal outra vez em feu poder, excepto Lisboa

até Galiza , que permaneceo na vaífalagem de Hermerico
Rey dos Suevos: o qual com os privilégios, que concedeo
aos Ecclefiaílicos de leu Reyno , o ampliou de forte , que
o foy fazendo ílorentiflimo , e accrefcenta o Author do Epi«r

tome das hiílorias Portuguezas , que noflos naturaes fe cha4

mavaô Suevos , e a Província Suevia , porque a gente dei-:

Ia fe mifturou tanto com a Sueva , que era reputada por hu»
ma mefma , chamando-fe ^5'«^^'í?J• muitos annos , e ellegen-^

do Reys a que chamavaô de Suevia. Tudo iílo dilfe primei*»

to Fr. Bernardo de Britto , a quem o Author do Epitome
traduzio , e accrefcenta na Monarchia

,
que nós chamaõ oí

Caílelhanos Sevojos , confervando o coftume antigo de nos
chamarem Suevos» Interpretação rediculâ , mas fundada em
antiguidade.

Levan*
(i) Moral' loco cítat. Rejenà^l. 3. Mariana l- ^.cap. 1,

S, Maxim, in chromc. Anton. injun. (2) Faria ^*p, cap»

é. §. 3. Epitçme. (3) -Fr. Bernerd^ 2. pj^ 6. c* 4»
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Levant.ou-le logo outra nova guerra , porque paflaii-

âo inconfideradamente os Vândalos a Africa , e parte dos
Alanos : ordenou o Emperador Valentiniano ao capitão Se-
baftiano , que com o mayor exercito , que pudeíle condu-
2ir • trabalhaííe por fazer cruel guerra aos Alanos de Por-
tugal , cobrando as terras , que nelle poíTuhiaô , tenJopor
certo, que naõ íeria diiricultoío , por terem paliado mui-
tos a Africa em companhia dos Vândalos.

Executou Sebaítiano a ordem do Emperador com
taõ profperosíucceílos, que os Alanos ( como reconta Blon-
do ) perderão algumas terras de que eraó fenhores , e entre
ellas aMerida, câbeça de feu Senhorio, e defeíperando
de melhorar eítas perdas, deíampararaõ outras praças im-
portantes

,
paflando íe a Andaluzia : onde fe valerró do

amparo dos Godos , que occupavaõ a m?íyor parte. Efcar-
xnentados os Suevos com a fugida dos Alanos , e temendo
outro fucceíío fim iihan te, deixarão as povoaçoens , e lu-

gares em que yiviaô, e deíamparando a Lisboa paíTarao

com elles a Andaluzia-

Vendo-fe o Conde Sebaíliano poderofo com as retira-

íidas , que Alanos, e Suevos tinhaõ feito , afpirou a tyran-
nizar o Império

, para o que fez pazes com Godos , e Vân-
dalos , procurando tellos propícios para qualquer fucceíTo :

mas elles lhe tirarão pouco depois a vida em pago de fua
traição^ recuperando logo os Alanos, e Suevos as terras,

quetinhaó deiohado na Lufitania ^ começando a profpera
.fortuna deftes com asinfignes vidorias

, que Rechila , fi-

lho de Hermenerico alcançou dos Romanos
, que ainda vi-

viaó nella , tornando a Cidade de Lisboa , e o reílante de
Portugal a incorporar-fe na coroa de feu Reyno

Succederaó depois vários cafos entre os Suevos
,
que

pararão em íer vencido , prezo , e morto feu Rey Recciario
por Theodorico dos Godos: o qual mandando apaziguar
algumas terras levantadas por meyo de feus capitnens, to-

marão o titulo de Reys, que pagáraõ com prizoens , e
V mortes

(i) Blond, dec, itlib.i, (2) Santo )Jidor, hf/for. Co:
thor.
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mortes I e retirando-fe Theodorico ao Reyno de França dei-

xando a mayor parte de Hefpantia fogeita a feu Imperioi:

ficarão os Suevos taõ quebrantados, e recrefèraõ entre el-

les tantas diicordias , e diílençoens por falta de cabeça que,
os governalíe j que alguns Perlados zelofos , e Cat/ioiícos

fediípuferaó a reprefentar a Theodorico as miferias , que
viaõ padecer a fuás ovelhas j e chegando a França onde ef-

tava , poderáó com efficacia de fuás palavras perfuadilo , a
que lhes concedeííe licença deellegerem Rey particular com
hum pequeno reconhecimento aos Godos. Voltarão os Bif-

pos a Portugal , e juntos com os principaes dos Suevos m
Cidade de Braga deraõ a inueítidura do Reyno a Mafdra , e
em fua competência, outra parte dos nobres nomeou a
França ; e hum , e outro fe apoderarão dâs terras que pode»
raõ occupar , de que lhe naô pezou a Theodorico

,
porque

eílando divididos entre dous Icnhores, eitavaó maisíegu-
ras dos levantamentos paíTados.

Da relação que leva Iddacio , ( que vivia nefte tem*
po ) fe collige , uíarem os Suevos com os Portuguezes al-

gumas traiçoans, e roubos, de que excarmentados^ os mo?^

radores de Lisboa : ( a qual fe devia coníervar ainda peloa
Romanos, ou pelos ani»gos naturaes , a que davâõ efte no»
me differenciando os dos Suevos\ tratarão alguns meyos dô
paz, que nao eílando de todo concluidos : foy entrada at

Cidade pelas gentes de Mafdra , que ( conforme a Iddacio)

deviaÕ executar nella os roubos , e mortes que nos mais lu»

gares , que tinhao ganhado : o que fe confirma com cílai

palavras : Suevl m partes ãivijtpacem ambiunt Gallsccia'

rum , &* qiiihuspars Frontaneyn pari Maldram Regem ap-

pella*:. Soííto more perfidia Lnfitantam de prxdantur. ?ars
^mixorum Maldram jequens alia Hlac Romanorum vxdes ;

prTjlfque covtraBis civitat^m Ulyfflponain fub Jpede pacis:

inírat. Bem íey
,
que poucos Authores fazem menção dei»»

tefucceíla, porque ( conforma ameu juizo)o devem at-

tribuir a Remifmundo, mas falia oBiípo Iddacio com pala»

vr-?^ taõ exnreíTis
, que nao podemos deixar de fazer efta

a*o vertencia.

•v^:v: • ^ CA-
(i) Mda> in Chron.
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CAPITULO IV.. .

De como 'Remi^mundo Rey dos Suezosfefez Senhor de
Lisboa entregando lia Lujidio Goiervador deliaje

o queje [.ode conjeciu} ar da fanaiia dos
LuJ^díos

DEpois de Vários fcifmas ,
guerras , edivifoens, que

houve no Keyno dos Suevos íe fez fenhor tíeile Re-
nifníundo peJos ánnos quainocentos ctcenta e quatro do na»

Cimento de Chníto : o qual procurou Jogo unir a íua coroa
fiiuitas terras

, que delia andavaõ alienadas , huma das quaes
era Coimbra

, guarnecida com perfidio de Romanos , e ain-

da que íe lhe entregou a partido , a aíiolou laftimofamen^
te, fazendo o mefmo a todos os lugares , que até Lisboa
fe lhe defenderão, ganhando depois a mefma Cidade , que
lhe entregou Lucidio feu Governador.

- líto âíTim rektado funmariamente nos pareceo ad*'

tertir hum engano em que cahio Fr.Bernardo de Brito,por«

quenosíerve para averiguar a cauía que Remifmundo te»

Te , para ganhar Lisboa. Efcreve efte nofío Author, que
Mafdia Rey dos Suevos moneo prin eiró , que Franta íeu
competidor, foccedendo por fua morte feu filho Remifmun-
do , apartando-fe nefta opinião da que tem Santo Ifidoro ,

Vaíeo , e N^orales
, que o ft guem : o5 quaes rffirn aõ , que

primeiro fallecera Franta fubltituindofeem ^eu lugar a Re«
mifrKundo: o que parece mais verifimel > e íe coiihrrra com
a relação de Lid cio

,
porque íe Mafdra tinha ganhado a

Lisboa taõ poucos rr^ezes antes •• corno h<^via ítu filho Re-
iriímundo de fazer-lhe outra vez guerra ; fenaô le quizef-

fe dizer enf contrario , que fe tinha levantado , o que naó
conlla, equeporeíla caufa a tornara aíercar, e quecon-
quiílar.

Mais verifimel he a que Santo Ifidoro apporta, e que
Vi fuç-

(i) Fr- Bernavã hb. 6. €,9.(1) Jfid. hijl. Suev. Fajxus
in Chrm:, Moral* lib* i » . cap- 33.
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íuccedendo Remifmundo a Ftanta íizeíle guerra aos da fac»

çaõ contraria , e procuraíTe ganhar a$ terras , que confer-

-^à^èxi a voz de Mafdra , e Frumario feu fucceflor , huma
das quaes era Lisboa, a que poz cerco , logo que ganhou em
Coimbra.

Chegou o Suevo com o feu exercito à vifta de Lis-

boa , com grandes defejos de render , mas excarmentados os

moradores com o que viraó padecer aos de Coimbra >-íe po-

ícraõ em defenía , aparelhando tudo o neceílario para a re-

liílencia, com o que defeíperado Remiimundo de a' poder
ganhar , tratou de levantar o cerco a tempo , que hum Ci-

dao , e Governador da mefma Cidade » chamado Lufidio

lha entregou ; affim o declaraò as palavras da Chroniqa an*

tiga fallando das emprezas de Remifmundo, Vlixhonam
etiam occiípavit Lufidio eive yj^ incolar qui illic/^r^erat^

eam tradente > e quaíi com as raeímas palavras reJataõ efte

lucceíTo Sa Máximo , Iddacio , o Arcebifpo Dom Rodrigo,
o Bifpo D. Lucas , Fr. João Gil de C^amora > e os raoder«-

nos> que delles o tomarão.
Nao declara nenhum deíles A uthores fe Lufidio go-

vernava efta Cidade pelos Romanos , ou fe confervava a
voz de Frumario : cuja facção acabou com fua morte, pafi

fando a Remifmundo todos os que a feguiao \ a mais veri-^

limei opinião he a íegunda ( como temos dito ) e que Maf*
draaganhaíle aos Romanos , como que íe pôde defcul-

par a entrega de Lufidio, que devia governar a Cidade por
Frumario , ao qual vendo morto , e fem Príncipe, que lhe

fuccedeffe , fubíUtuido em feu lugar a Remifmundo , lha

entregou por fe acomodar com o tempo, ficando feito hum
poderofo Príncipe, fe rwõ abatece a gloria de feu nome
com haver feguido a maldita feda de^rrio,apoílatâdo da Fé
Câtholica^ queelle, e feus anteparados tinhaõ leguido.

Com a occafiaõ de fallar nefte noíío Cidadão Lufidio,

(peíToatâo principal que íe fiava delle o governo de
taõ illuftre Cidade em tempo de tantas alteraçoens , e

guer-
(i) i///?. OJlrogotl. {!) S. Max. in Chron. an. 470, Iddi

mChrmic. Ruder.Tokt. L. 2. c. 9. Ltfc.TudJn Cirm* Fr^

^u* Gil trafí. j. de Apokg. Frinà}.
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guerras I como houve eritre os Suevos ) rxs pareceo fszer

huma conjeftura' acerca, jde.^íií-^ ger^çí^B , 'S fatrilia \ a qual

(conforme o noflo juizo ) devia ler das aritiqiriííiross de Lu-
íitania \

porque achamos^ na vida de Tr^jano Err>peradot

feito mençaõ do famofo Capitão Lufio , cu Lufidio ( coma
Ihechamaõ outros ) dó qual conjedurou Fr. Bernardo de
Brito fer Lufitano pelaTimilhança do nonie; e no ànnode
1622. junto a Alroofter para aonde chamaõ Santa Clara ,

na qual fe vem hoje ruina^de edifícios antigos, íe achou
huma pedra lepulchral , cujo epitaphio me deu com outros

o Licenceado Jorge Cardofo , o qual continha as feguintes

letras. >.,-.. .,...'

~ D. Mvv^! u,< :o^t, :

Q, LUSIDl PROCULEIANI
. dUl H. S. E. AN. XI. :

S. Tv^T. L^

c. lusidÍus RUFIÚS
P A T E R A R A M.

P- O.

Qs lavores^ e feitio da pjs^ra demoftravao bem a
oobreza de Çayo Rufio Lufidio

, que a mandou pòr a feu
filho Quinto Lufidio Proculeiano, qne neila eílava fepul-

tâdo de idade de onze annos.

Também no Cathalogo dos antigos Biípos Ellebiri-

tanos, em cuja Igreja fuccedeo a de Granada , achamos o
Bifpo Lufidio dezâfeteem numero dos que teve antes que
a ganhafiem os Mouros , qnando a deílruiçaõ geral de Eff
panha ; e a fimilhança do nome me faz perfumir que feria

Lufitano eíle fíifpo , e da família dos mais Lufidios
, que

houve neíla Provincia.

CA
, (1) fr. Bern^rd, lih f.c 10. (2) B€rn:uâéz>Uh yMp^9^
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CAPITULO V,

Dafuccejfao^ dos Reys Godos em He^panba até que
Leovigildo fe introduzio n^ Rey?ij djs Suevos i

e dj Concilio
>
que feu filho R.ecarred9fez

juntar em Toledo , em quefe achou
Paulo B[ipo de Ltsboa*

Estando toda Hefpanha oppnmidacom o cruel fenho»
rio dos bárbaros Àlanos,Suevos, Vandalos.e mais nações

Septentrionae&^que nejlafetinhaò introduzido,e naõ poden-
do os Emperadorçís íuítetitar contra íua potencia o pouco q
nefta Província poíTuiaôi fez Honório doâçaÔ delia a Alan-
CO, Rey doá Godos por contrita entre ambos celebrado :

aílim o prova o Licenceado Gregório Lopez Madeira , e
outros Authores

, que affirroaô haver-í'e revalidado eíte con-
certo entre o Emperador Avito , e ElRey Theodorico , e
que dilatarão os Godos aíTentar íeu reynado em Hetpanha
atéoanno de 417. em que Atatilpho ihe deu prinçip io,

Qual folie a naçaò Gothica , e os calos porque che«
gárao a ler Senhores Heipanha efcreveraó muitos Autho-
res , e alguns em próprios tratados. O Arcebifpo Dom Hie-
ronimo Agoílinho traz o Cathalogodos Reys, quefuccef-

íivãmente ti veraó, eirado dos livros dos Concílios , da Ghro-

nica dos Godos ,è 'da de Santo Ifiioro, referindo pontual-

fnente os annos, mezés ,dlas que reynáraõj e feus nomes
^Xi Leovigildo íaò òs feguintes.

AthanaYtco. Gafaletcol

Alarko. Theuderko.
Jthaulpho. AmalavtcoM

Sherico, Theudis.

Vuah
(i) Madeira <?. 2. é?" V §• ^* excelenc» de Hefpanha, S.

Anton'n. i. A tlt. 1 1 . cap 6. ^. líidor, 'm Cbron* Gothor* Jor^

nad. ChronicQatbor. Vaflillohifl.Gothor. O.Jeronym. AgoJi%

lib* de las medallaí Fiuíja VajcQum in Cb.
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Vnãllta. Theuàijcutôl "

Tkeuderedo'. Jguita.

Tbtmjmundo. AtanagUdo.
Tbeuderico^ Liuia,

Eurico. leo^vigUdo*

Alaria^

Em feu tempo reynava nos Suevos Eburícoccmo
qual renovou as pszes affentadas com íeu pay o Catholico

Príncipe Ariamiro: maso Suevo Andeca ap roveit£ndo-fe

da pouca idade do nrcço Ebiirico fe lhe levantou como
Reyno , forçando.o a que paflaíTe a vida recjufo n8 Moílei-

rodeDume, de que certificado LeouigiJdo tomou as ar-

mas contra o tyranno Endeca , ao qual venceo , e prendco
fazendo

, que fe ordenaffe Sacerdote
,
porque naõ afpirafle

a cobrar o reyno que tinha perdido.

Succedeo no dos Godos Flávio Recaredo a feu pay
Leovigildo , einílruido na Fé Catho]i<:a com a doutrina de
feus rios os glorioíos Santos Leandro , líidoro , e Fuígen»
cio dcteftou , e abjurou a perfídia herética do impio /Vrrio %

que profeílava , motlrando fe logo PrÍRcipe verdadeira-

mente Catholico em reduzir ao grémio da Igreja os Bipos ;

Sacerdotes , e feculares que o naÕ erí ò , mandando reftttuic

jaos Ecclefi.ífticos , e fuás Igrejas os bens , que delí^ endí-

:vaô alienados , defmembrando de fua coroa Real muitos^
que nellaeftavaó incorporados, e porque o principal remé-
dio de alcançarem eftas coufas oeftado , que Ihej defe jâV3>

era a celebraç õ de hum Concilio, em que publicamente
abjuraíTem feus erros os herejes Arrianos os difpós com tanto
zelo , que brevemente fe foraõ ordenando as coufas neceffa*

riais para elle.

'

,

' N?õ faítávsô con trsd*çoens da parte dos herejes obu-
iando a congregação do Concilio, porque prtverisõ a mu-
dança , que íuas coufas aviaô de ter , fe elle fe celebràíTe

:

mas ordenou Deo^ noíTo Senhor
,
que a^ oppofçrens con»

trarias fe fíuftaírem', para que fua fanta Fè CathoHca foffe

'exaltada extirpando-fé as hereíias, que haviaõ de ^cabat
com a celebraçeõ do CoTicilio» Eíle foy Nacional celebrado

no
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no quarto ^nnp de R<çcarredo Era de 6ty , ç jSj. do Nad-
mento de Cliríilo aoíto Seatior ( conforme as computaçoe as

de Santo Iftdoro j Morales , e os mais hiítoriadores Hefpa-

nhoes;e juntos fetenta Prelados, em que entravaõ cinco

procuradores de abfentes fe abrio a primeira fecqao a oito de
Mayo , e em todas as do Concilio íe ordenarão coufasfan-

tilfimas , deteftando ElRey neile com a Rainha fua mulher

,

Prelados, enobreía da gente Gothica a maldita hereíiade

Arrio
i e entre os mais Bilpos, que aífignaraó no Corícilio

foy Paulo de Lisboa no onzeno lugar
,
guardando-fe fempre

em ados femelhantes a antiguidaae das confagraqoens. Pre-

fidia enttó Pelagio II. na Igreja de Deos.

Viveo, e morrão Kéearredo Catholicamente, e em
fèu tempo h^via em; Lisboa pafa de bater moeda ; como pa-
rece de algumas que tem peíroas curioías deíle Reyno , e eu
vi duas , huma de prata baixa , e outra de cobre; as quaes
tinhaõ feu roitovinfculpido de huma parte, e a de prata

com eíías letras no circulo. RECAREDVS no reverlo OLI-
ò'lBONAP/FS\ E a de cobre continha humas , e outras Je-

tras fem a eíigle d^elRey : do qual ( íe pode crer ) faria nef-

ta cidade algum grande ado de piedade : em cuja memoria
fe bateo nella moeda com fimilhantes» letras > para que foíTe

celebrada a gloria, que diílofelhe feguia : mas qual foíTe

eíla piedoía ,i7i^moria nosnaõ coníla, porque a brevidade

dos Àuthores d^aquelle, tempo , a tudo deu Ijugar , e junta^»

mente a pouca, lembrança quejireraõ denoílascoufas.

CAPITULO VL

'Dafucceçaodos^-Reys Godos^ e concílios
,
que eriífe^

fempo Je celebrarão
-i

e dos Bifpos deL^shoaqUe
rcllefe acharao^

SUccedeo Liuva a feu pay Recarredo no Reyno dos Go-

dos V e defpois delle Vuiterico ^ e logo Gundemaro: o

qual para aíTentar a primafia da Igreja de Toledo, em o
primei-

U) S, \fidor, In Chronic. Moral. lib. 2. cap» 5.
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primeiro anno *de íeu reynado , e 610. do Nacimentode
Chrifto fez cdebrar hum Concilio na melma Cidade , em
^ue le achâraõ vinte e cinco Bilpos , entre os quaes aíTina no
onzeno lugar , Goma que o era de Lisboa, do qual nao
podemos affirmar ler fucceílcr de Paulo, porque entre am-
bos ( conforme os annos dos Concílios) paíláraô vinte e hum
annos. 61 1. fe contàvaó do Nacimento de Chrifto, quando
-OÁ Godos erao íenhores de tudo o que banha o rio Tejo
íieldeíeu nacimenito , até perder onome no mar Oceano
ajunto de Lisboa ; aíiim o certifica S. Máximo Arcebiípo de
C,aragoça com eftas palavras, queaoutro propoíito já aí-

legamos. Anno 612. Chrlfiu Mra 648. Qothiper id tempus
fojfidehant , hic quhdqiLid efi ãkaraTagi , id ejl á capite Ta-
gij quod eft planicies. diããXagus y zbifluvhis hic nafeitio

in Gelttbena úfqu^i ad imm^nfiomm ejus Í7i Occeanum prope
Qlyjfiponem, ^' ^

r
ííí^" ii

"^'^>
^

Deípois de Gundemaro tiveraõ o fceptro dos Godoí
fuccefivãmente Sifebuto

,
(• em cujo tempo , e no Pontifica-

do de. Bonifácio VI LL.fe:£eJebroii o Concilio de Tarragona
205614. annos de Chrifto >. enellefe achou Fruâuofo pro-
curador ido BifpoGoma ) Recarredo fegundo , Suinthila , e
Sil^nando, em cujo terceiro' anno , que coneorreo como
de 634. de Chrifto, fendo .Pontífice Honório primeiro fe

congregou Concilio em Toledo defetenta Bifpos cora os
Metropolitano^ , e procuradores de abíentes , e no lugar 41

.

ííligna Viaricí) Biípo dè Lisboa , entre o qual , e Gomapo*
dia hsver out/cos)! Bilpos y porque ..paflar^ó vinte annos de
hum até outro. Succedeo; Ciiinthila a Sifenando , e com in-

tento de conferyiar, em feus.ádeícendentes o Reyno em que
fe tinha introduzido ,r fez juntar Concilio nacio lal em To«
ledo o feguadocacinpidtííeu reynado , 'eno meímo Pontifica-

do 4» nelk.fscachàraójiintíqeníajéitres Bifpps com os Metro-
politanos , e Vigairos de abíentes , e no lug^r trinta e qua-

tro aíTignou Vivarico Bitpo de Lisboa , e como entre elle,

e

Viariconaó houye^mâisdedous annos tiveraõ aleunspara
^^ U^ Vlí:rr' X fi,

{it) Moral. lih. ti. cap- 12. (2) Maximus in Chro^

vk.
. V3) Merai', libiíii, cap.^^. (4) /dem ib. 1 2. cap.
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ii , que em hum mefíno o que í e acháravefti^atnbos os Con-
cílios , como íe acharão outros Bifpos Luíltanos r.tnas Am-
broíio de Moraies » e Fr. Bernardo de Bntto os faízem diíie-

rentes, o que naô reprovamos, nem defendemos por ler

duvida de pouca importância , e diferirem os dous nomes
emhumaló letra,

:Segaio-fe Tulia a SifenandOfC.depois Ghindafuin-

to: o qual querendo lanear oi meyos iliicitos porque ty-

raaniiara o Reyno , expellindo deile a feu antecetlor , fez

juntar Conciiio em Toledo em feu Texto anno > que foy o
de 646 do Nifcimento de Chrifto , fendo Papa Tlieodoro.

Nelle le congregarão jo. Bifpos com os Metropolitanos , e
Vigários de abíentes ^ hum dos quae$ foy CrifpinaAbbade
Vigário de Nefridp Biípo de Lisboa r o iqual podia fer im-
mediato íucceíTor de Vivarico, porque fenaõ paíTaraõ ínais

de dez annos entre ambos os Concílios , que delles fazem
mençaô.

Acha6--fe nos deite tempo ílmilh antes íubfcrip^oensr

de Abbades v que fe tem por; cerlo^feorem de.JVLDÍteyros da
ordem do Patrtarcha Si Beato ,• quéiefta^a^ muy dilatada

pelo mundo, e he virifimel
,
qáe -a hbuveíTe em Lisboa

pois o Abbade Crifpino fe achou neâe Conciiio reprefen-

tando a peíloa do Biípo Nefrido , e quando naò feria de
Thomar, onde havia Monges comoconíla da hiítoria de
Santa Iria. Ao qual devia fucceder.Geiaiiov porque aíiina

em fexto lugar no Concilio provincial , que Réceluiado fi-

lho de Chindaiuintho fez juntar em^Toledo aos 650, annos
do Nâfcimento de Chriílo , e oitav© de feu Reyno prendin-

do Vitaliano na Igreja de Deos.-E fay celebre efíe Conci-
lio pela coníiíTaÕ publica, qije nelle fez Potamio Arcebif-

po de Braga de alguns defeitos occultò* , qjierèndo por efte

«leyo caíligar o bom conceito ,-qiiitín£e.tinhà.dedáájexem«
piar vida» .^ ^'^^h íc.7,.,n;\ ; . .(- ti? ,•

Aos dezoito ar;no5 do Réynòi^fiellecefuintlio Proíi-

cio Arcebifpo de Merida effeituou a celebração de hQm:Con«^
ciiio, que ieu ameceílor Oroncio intentíb congregar dos

.

^- m-
U) Fr. Berrard. L 6^-C(ip> 21. e^.ii.^ (i^ MoralesJ^ 1»»
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BífpôS^que lhe eraôíuíraganeos, afim de o reconhecerem
por Metropolitano, izentandgie da juriídiçaõ de Braga»

Acharão fe nelte Concilio doze Prelados, e lum delito loy
Theodorico , que o era de Liibc a , como logcito ao de Me-
tida ; e hecoula contingente Ur tile Biípo lucctflor deC e*

íario, porque entre o Concilio ultimo de Toledo , e efte

de Merida celebíados ao&666,annus de Chriílo vivendo o
mefmo Pontiíice ( copforme a melhor opiniaô ) correrão

dezaleis annos. De Recefuintho íe achaó moedas de ourop

e prata batida em Lisboa ; as quaes de huma parte tem ef-

tas letras OLlò' llt O NA , e no revtíiío RECESFxN-
tHFSL.

C A F^IT U L O VIL

Do martyrio do gloriofo S- Felix Diácono
,
quepade^

ceo em Girona}, cujas [agradas relíquias ejlao

no Alo/iejro de Cheias, E a equivocaçaó
que ha entre elle , e S, íelix Arcedia-X

go de S. Narcifo.

D O tempo delRey Recefuintho he huma pedra que
eílá.na igreja do Moíteyro de Cheias Ra parede do ar-

co pelo qual as molheres devotas defta Cidade paííaó as

crianças, quelevaô em romaria a S. Felix : ci.j?s precic^fas

relíquias feguard^ó com grande veneração t^a mefma igre-

ja , chamando-lheo vulgo S. Peroíir.s. E pois efta ilíuítrif-

íima Cidade mereceo,go2;artaó irjeftimavel thezouio , an-

tes que provemos fer o verdadeiro , nos pareceo averiguar

de qual dos Santos deíle nome íaò as relíquias ,
que em

Cheias eftaó depofitadas , eercrever íummariamente o iDar-

tyrio deite infigne cavalleiro de Jeíu Chrido ; para o que
havemos de confiderar , que o Martyrologio Romano, o
Cardeal Baronio, e outros efcriptores Ecclefiaílicos fazern

nicnçaõ de muitos íamos Martyv es, e Confeílores ,
que ti-

X 2 yeraõ

(O L$ija foi yo7.
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verão o nome de Félix i e de alguns da Província 'de Hef-i'

panha tratou Flávio Dextro ,6 léu convmentadQr Fr» Fran»

circo.'de Bivar , nomeando por mais celebre eíitfe os outros

Martyres â S. FcHx Arcediago de S. Narcizo, e de S. Feiix

Diácono: afnbos os quaes padecerão na Cidade de Girona de
Cà'talunhaje pela grande equivocaçaó,q ha entre os Eí cripta-,

re& íobre a pátria, emartyrio de ambos diremos o que toca a
huíti, e Giltro , tomando principio da vida de S. Narciío»

Foy efte fantilFimo Bifpo Prelado da Igreja de Braga
( conforme a S. Máximo , Dextro, e Juliano) na qual fuc-

cedeo a Calydonio , e poílo , que alguns diílerao , que fo-,

ra natural de Girona , e fe lè o mefmo nas liqoens do Bre-»

viário de Augufta , que o venera por feu primeiro Apofto-;

lo : devamos a S. Máximo manifeftarnos , que fora Por-

tuguez , e natural da nobiliffima Villa de Santarém. Sendo
eíte Santo eleito por Arcebifpo de Braga delchou íua Igreja

por divina revelação , e foy pregar o fagrado Evangelho a
Suevia, Baviera» e outras partes de Alemanha, em que
gaitou nove mezes, a cabo dos quaes voltando paraHeípa-
nha chegou á Cidade de Girona : onde por elpaço de três an-
nos fez maravilhofo fruíSo com íua doutrina , convertendo
muitas Almas á Fede Chriílo , e por ella foy martyrizado
por mandado daPrefidente Lucillo Ruíiniano, em compa-
i^hiâ de S. Félix Diácono feu Arcediago', que Fr» Franeifcò
de Bivar conieâ:ura feria também natural de Santarém, Q
Martyrologio Romano celebra fua feíla a dezoito de Mar-
ço, e he opinião mais commua, que padecerão Imperan*.

do Aureliano pelos annos de Chrifto duzentos fetenta e
íeis, ou fetenta efete; pofto , que o Cardeal Baroníotem
para íi , que foy na perfeguiçaó de Deocleciano, e Ma-
ximiano, O Breviário Auguítánoimpreffo enj Roma no
anno de mil quinhentos e fetenta por ordem do Cardeal
Otho Truhfes , traz a feita deites fantos a vinte e fete de
Outubro , Arabrofio de Morales duvidou de ferem Hef-

psnhoes

;

(i) J.M^jv. ad calcem, chroniâm Dext, anno ^6>i. «.i» ^
Biliar ihí* Julian, in chron. Vetr, GaLm Martyr. {%) Mar^
tyr. Rom.id. Man. Barmut.i. ^«.303- n-i^^* Breiáiar. Au^
guJl.x^.Oãub, MQrai.lib.io.caj).2^^
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Hefpanhoes; eonfteíTandoacharíe corIftfóvèotTi o que os

EfcrJptores delles^efcreveraó ; a qíiè^c^tfa -lu^a^r attiibuhi-

rem-íe as cõuías áe noíTo S. Natci2^^'á''oiítrò*'tío;róeftno no*

me Bifpo de Jerufaíem (como notarão P^dllha V^e BIvar nó
lugarcitado. )Ê''aHim'' como houve efía equlwèsçaò dos

. dòus Tantos Narcifos^, hàofoy menor a dos dous Feliz hum
dos quaes he mais rriodefno , que o outro, edo^ual ai*

greja, e todos os Efcriptores fazem honorificas memorias;
concordando os Martyrologios

,
quépádcceo o píiaieiro de

Agofto , na cruel perfegui<^aõ do impio Dioclefiano
,
poc

mandado 'de Dacianò Prefidente de Hefpanha. '^^^-^ ^
Enganou fe o Cardeal Baronio ( como lhe fuccedeq

em algumas coufas de Hefpanha ) tendo para fy, qUeS»
Félix Diácono de S.Nârcifò fora irmaô de Cjicufate Martyt
de Barcelona : fendo ailim , que oS' Máftyrologios de" Ad--

don , Beda , Ufuardo , Galefino , e Romano o fazem 'dif*

ferente. E porque temos nó mofteiro de Chellas o preciofo

thefòiíro de fuás relíquias tocaremos íumariamente , o que
de feu martyrio íe acha nos referidos Martyrolôgios, tira-?

do de hum livro dté'maô, que íeguafrda no dito moíleiro
,

em o qual eftâõ também efcritos muit<Ds dòs milagres, que
N« S. tem obrado por fua interceí&â. ' ^ ^^^

' -

ForaÕ S. Feiix , e Cudufate art^bos irmãos ilaturaes

da Cidade de Scyljitana em Afjrica, e filhos dépays nobres
no fangue, e ni^íto mais por fer 'fíeís , e Csrtholicos que
he a verdadeira nobreza , e fendo mandados por elles eíl:u««

dar as primeiras letras ád Gefarêa Cidade ç^rííicipal de Mau-
ritânia , fituada ao Oriente da de Tremeten , deraõ mof-
tras de feus grandes engenhos aventajando fe aos mais eftu*

dantes feus condifcipulos. Nefte tempo lhes chegou i noti-

cia o edido Imperial , que o impio Dacian© Preíidente de
Hefpanha tinha mandado publicar hella em nome dos Em-
peradores Dioclefiano, e Maximiarnp cruéis inimigos do no*
me dejeíu Chrifto, e grandes perfeguidores dos que con-;

feílavaô fua S. Fé Catholica.

Deixarão Félix , e Cucufate de profeguir os efíudoy;
anhelando por alcançar a palma lo martyrio ,* quevieraa
btó»c a Hefpanha tomando porto na Cidade de Barcelona

onde
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,

palavra dlvuiaire^ixaa^ndo-ps a íb,ffer conítaotenente psi
toriueQ]to^,, íjue aguardaVao. Pareceo aS. Felix, quceUrf
ttís feJh^c diiatâvaõ erp. ^a^rcelona , pelo quç le partio para,

Girona: aonde eatad pitava Daciano mandando executar por
íeus Miniltros.â, períeguiçaó contra os fieis,; alguns doj
qu3eS;âc^çu acpJj^j^cjcÍQs; t^JÉnéadp o rigor 4<>& tornientos ,.

que os aíRi^açava , pr,^ovçi(\:j^^ pçégaçaó te confot^raó de,

tòríj?r,qij^ liçanda,f^â^%fiif,me§., ç^ijoaitant^s ie apar^JJJiaraC

paría,Q combate do çyfafino. <

Ghegou.lQ§pâf.n<íii>ia de Daciano as obras em: que S,

Félix fo empregava ', e mapdsndo-o prender i(}C|;entregou a

Rufino (eu teF\^te ro^-quai fMÍ,i^>jnpindpproíceíío contra cile,}

pconienou aaçoiMT^i e^rq^r^ 'foff^ metido em humeCeuro
carcereí; onde H>^d??<fentdeco/nef,e beber por onças; e,

lendo arr.iílado aos cabos de* d us^ azemelas ficou todo o,

corpo do Santo defpedaçado , e aíHm foy tornado ao cár-

cere i fendo nelle vifitado V e curado por miniílerio de An-
jos, cobrando nov^s forças para refiílir a exquifitos gene-

i;os de tor^nentQS.,i: buçH dos quaes, fpy eílar, hym dia.itxtei-

no pendurado • pelos ?rpé?;;jeom a cabeça para baixo, >e allioi

fufpenfo lhe foraò raí^d^as as carnes com pentes de ferro,

e tornado ao carcere^ii-fe ouvio nelle aquella noite mufica
celeftial , e fuaviffinaa com que os Anjo? applaudiaõ entre^

luzentes refpl.andQxe^íítVidlQjriav^quevS. Félix tinha alcan--

çado. dcyíyra)npa.,L^bnrí robmil i» > í:^o^

,oí
' eerú&jçtocpLÍcefld^nte* doi favores celeíliaes, que o»

Saato tinha /eeetódo, ábrazando-fa em venenofa fúria , e
blasfernando de feus fa.líos Deofesj atados p«s, emaôs o
mandou lançar no. rtiar , qiie eílava perto de Girona ; e
ainda que aiTun feex^gcutofi , ordenou Deos noílo Senhor ».

que foito S»i^'-lix:\iasí prjzxjens» paflafle pela fuperíicie dá
agua., e fahiííe delia a pè enxuto : o que fabido pelo tyrant

no, mandou que foíle tornado >o cárcere, e nelle lhe def*

pedaçaílem outra vez o corpo com unhas de ferro, e que
ultimamente o degolaflem , .paraqu)^ Q^ttaô viíle triumphar

de tantos tormentos. --ít^tv' :v Ii"?

Nelleg



, Ndtes.('quer€m alguns Cfc/ijptcrês) que ;(!êíTé a hU
ma a íeu Greatícr íobindoa gozarveòin elle^s Iel4c'tdádés,que

o nome lhe anunciava, o primeiro de Age ftoei^ que a Igre-

ja, e todos es M^artyrologios celebraô fua felfe^ que ídy
(conforme a Padilha^ aos 3oi.anno&4o naícirren^o déChriri.

to
,
poíto que Morales o põem três , ou quatro ^rmos adi-

ante. Foy taô celebre íeu máriyrio , -que ^Kxx hum dos"'3n-

íignes Martyries da Igreja. fâ^em deUe gfíindes elogio* S.

Gregório Turoneníe ,^? Elogio , S. llefonfo , S. Ifidoro , e

o l^oeta Frudencio.

G.A PI T U:L O YHL

lEin qué^fe'ifã2^%íma pedra achada pó McJierro) de

Chéltàs , Cjíie declara èfiar ftelle o^çorpo de S. Fe-

íix
, fua . çxpoftçãô 5 Y outras çc^uj as a efie

if^íVBh^/í^bíinooni

Ainda que tao graves Padres , 'e célebres efcriptores tra-

tarão ^o niartyrjodo infigre Diácono S. Felil, naâ
confia delles o lugar de íuâ iepultivta^ nrais que concorda^

rem todos haver padectdo em Girona. É ainda que S.Ilefon-

íò no livro que ôfcreveode' Jglaros V^rctôns , falláildo das
vi«iides-de Nonito Bilpo d^^aqijfete cidfidé?V'''^^nta ; entre z^

mais o grande cuidado com que venerava o fepulçhrode S,.

Félix i ^naó he argumento baftaftte , para inferir ,'^que eíli»

veíTem dentro todas fuás fagradas relíquias.

lílo devÍ2Ó confiderar Ambrofio de Morries » e D*
Francifco de Padilha : pois efcrévendo õ pr-iiieiroa hií>oria

geral d^Hefpãnha , e o fegundó-ia Ecò^tf^^-^f^ica delia , f\2&>

traitaraõda fepwitura de S. Felííí^.itendosílitn-^ qtieo fizersõ

da de feu irmaõ S. Cucufate. Só Fr. Franciíco de Bivar ( fe«

guindo a vulgar opinião dos moradores de Girona} efcreve»

que
(1) Bafl.Súnã. in vUa^ejuf.Tadilh.cefJt. if cap. 2. Cveg^

Ture,c.'^i-de glor. 'Mártir-, ^'^S^yEhg. i.fnn:tn:úf\&éf!fí^^

S. llefõrc. 10. lik 'u%cr iUiifrVi^éic^^£^l^íiJíU^íi,íi^^



^áS , Livro ir^ daxftmdaçao^ antiguidades^
,quc oi(^Qi;[xo do^Sarvto Di^ç^ao el|á em fua ^SéGathédral , é
a cabeça,) ^qm Iwnia Igreja Golle^iada ,' dedicada a íeu nCf-.

me. E nap ^deremds negar , que alguoi tempo aílim fíJtTe

concorrendo o povo daquella Cidade com grande fé, e
devoção ao lugar da íepultura , em que noíTo Senhor obra-

-va;grandçs marayiIha,Sj por^ fua intefceíTaõ : mas elle foy
.fervido , de que Li^ioa gomffe eíte divino thefo,uro, , fem
.l^ber-mos os^meyas-, porque veyo portar a eíia*nf.. i '<

He tradiçiaantiq.uiifima héi"dada.de huns' j)"ará outros,

que pelo valle de Chellas, entrava hum eíterio do mar': a
qual chegava até o pateo do Moíleiro, onde eftá o poço
dos Santos Maj*tyresí^}e jqtje naqut;llç lUgar tomara porto
huroa barca guiadâvpor ordem do Ceo , em que vinha o cor-

po^^S; Fel iXf .|^ps\4e outros gloriaíbsMartyres : cujas

rélfquias feguàVdaò naquelle Molleyro comgrançie venera-
ção. Allim o efcréve Duarte Nunes deLeaÕ, o Padre An-
tónio de Vafcoritellos , Fr. Luiz deSouía, e Fr. António
Brandão , e outros Authòre& aoíFos como couía indubitável;

ainda que alguns inconítderadamente foraõ dizer, que vie-

lao com o de;S, Félix- os ^orpo^d^ Santo Adrião,- i^atãlia, e
feus companheiros ; 05 quaes padecerão em Nicomedia, e
foraõ tresladados a Roma : contra o qual fe podem oppor
as duvidas, que adiante reíolveremos, porque agora ríó.

jnente; intentaíQç^ provar , quçp corpo deS. Félix veyo a

Li&boapor div;fia.iVGnt^d^ ^ vÇ^íer o próprio , que eftà eni:

Chellas., . \:; .-, ;::.-. ^;:^. , ,: rvr.^ ; '-

\ Ainda que da pet^ra refcVida confta odia , que íe fez

o depofito do coj-f>Q .i:Je_S. Feli;^, naó tenho por verefimel

,

que entaÓ chega-fe àquelleliigar pelas razoens > que logo

apontaremos. He a p(^dai4e forrnà redonda de mármore verí

melho jafpeadQ, eifiiíi^p qi^jafta partida em^dous pedaços ,

ÍQ deixaò ier ajrj^íiafj^iqu^fapas feguintes.

A XP.

(1) ; Duãr^ NudMMJi/xj({f.^^^^l^^^^ cap. 76- P. Amon.
àeFaÍQm, mãiJcn/^úLtíJíf&i. ,j^;Fr.^.Lud* de Soufa hijl.

l, 10. eap, só.
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6 DEPQ51T10
B O N Ei M E)1M O R I . . :

M ART. VRID.,.
FEUC ISvDEcEM
-.riíDlB^USiERA or

íJue'na.nofra:Hogua vulgar quer dizer : EmM idos de De-
•zembroerã <^e 703. ( que he o de 665, de C\\ú\\o)fefez o

iiepoJiiodeSiheli^ de loa memoria Martyr do verdadeiro

i^as. sNâÒ' faltou 'qiiqni:auerpetrafle as letras de outra

Éòrte , mas íerí) fliodanicáita .^^ e compouca noticia ÁQ:

fetrerròs aatígos. Temfefe^ntaí alta, ais duas letras Gregaá

'Alpha. Omega, qiae'Çí*a o final com que em tempo dosj Go*

dos íe começarão a diftinguir ars íepulturas dos Cathoiicosi

dos herejes Arrianos , proteftando aquelks com firnilhante

hiaroglyíico a Fé da Santiíilmá Trindade em que morriaõ ,

e adgu^lftade doEifíiiraoiTi.o Padre Eterno , que erao pon-
tó'j|Dpnèipail^;q.iiÊlbr;hqrB)tís' negavaq; moítrando os Ca-
thídjcâs nettís duas ietrás prrimeira , ei ultima do Ajphabe-
to Grego fer Chrillo principio , e fim de todas as coufas

,

qiie t'oy'o queellediíle-por S. Jioaõ » dando a entender fer

TOrdadilro D20S igual ero tudo a feu Eterno Padre i porque
jfe o naó fora , naó lhe competira o nome de principio , e íim

do-tudo;^^ nsiesifcí j s :íí;^^o^ ; oioí í^íí aTt;-imsT
' 4íncA Cruz em^afpjáafravefladaàa letra P^he dbfeviatu-

xa do nome de Ghriiio y que foy o Labafo de que ufou pri-

meiro em fuás bandiiras-o Emperador Conílantino , e de*

pois o continuou Magnencio pelos annos 350» de Chriílo,

quando tnandar^do matar ao hereje Conítancio , fe levantou

cònr o Império em companhia de feu irmão Decencio a

quem fez jurar por Cefar .,e que/endo dar a entender, qbe
eraõ Catholicos para palear fua tyrsnjiia, poferaó nas ban-

deiras , e moedas , que mandarão lavrar a cifra do Lábaro

,

fignificadora do nome de Chriílo, juntando lhe mais as duas

K .^:t^i Y hiii$

( 1 ) J^ocalijfe» caj\ 22. ^2) F^í»». ami0 353.
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letras Gregas > que os CathoUcos ufarao muito tempo em
Heípanha (como affirmáâ Mõráleá, e Padilha , fazendo-a
pôr nas fepulturas pelas dáufasartibiá -àpòíifadas, de que o
meímo Morales, e Fr BernaMoi dé Btitó 3ríS;em alguns
exemplos, . , -T )l.

'

E porque nos 1^8 fiquediivída àqaJedêr^fatUfaqaõífe
moftra claramente defe latreiro ,'jqie ífiânente fe fez o de-
pofito do corpo de S. Félix. ^ porquêlíe juntamente íe rize»

xa dos de S. Adrião , Natália , e mais companheiros , he cer-

tõQ q'&í^iV diâciâFara;':naj raeíVna pedra ::9pbis ^inckntod^
juntos , fe náo' havia ^è fazer mençaõ de hum femos ou»
tros. Ni^o atinarão os Padres Fr. Luis de Sduíave Fr. An?
toíiio Brandão nos lugares GLtadosi^.p.orqU'e.tratandí) dajsefc

taunaçaõ do Convento de^ Çheilas ,'diííingUQma vir?daí idà

Si .F^iik da 4e S. íAdriaõ , 'e íeusi:õmpanheiros dl2endo,.qué

Vkraô^^íiirdifersntesJíempos^iôpor varioscafoç í;Qáiilda

que fallao -dom incerteza nò aaino de íea vinda ,. coQi.á pje5

dra referida fe averigua , que foy q de S. Feiixap firàtdó

anno 665. dç Ghriílo) quêndo íeícontaivaS íj^inz^^anocrf

pouQO mais V ,^u menóâ do Rdy(nad0.de:!Reçcèíuinthav poD
que? e^fte Rey Godo fucc^deo a fauípáy^cChind^íuinthopelcJ

mez dd Setembro dcí â^no é^ore vtmS atéa ftthxie^Agòítb

de 672. em qxie lhe íucCedeo Viiamb^ nbíío Português-, e
durou o Reyno de Reccefuintho pe^-toíde 'Vinte e dous an-*

nos , e outros o alargarão mais contandop ^t^ernpo
,
4^e go-

vernou em companhiauie feu pay;to : .; 1 o ,n
^
uuy.. C^j ^.

Também he força reparar em dizerem algirói.do»

rodos Athores», que padtfderaS. /.Félix com- doxe* Tcompa-

nheiro», e que com éllás ettava (epultado cm Chellas, fa*

zendo diítincçaô entre companheiros de-S.Felix e S* Adrião,

porque naõ confta dos Martyrilogios ,^Jiem lendas de S. Fe»

Jix
, que padeceíTe com mais companheiro&;,';nem da pedra

fe pôde conjedlurar com fuivdâmento : parque a' (liça6>

MART. abreviada concorda com 'PELJGii^^, e fomente fe

poderia fazer algum no letreiro
, que eftâ no altar de S. Fe

lix com eftas palavras. •
;

(é) Moral' fíh. n.cap, 40. Vadllh* cent. 4. íáp- 4?. Fr»



B^í^iffiv^ Clrifii A^cmni Mfrtyri Fíelici Biacono
,

a/iffy^ xii -j^^famj^^f^uf qui impiormn glàdiis Çub

Diodei iàfió '• twtbílefiMt^ • qtiorum cofporá - bii ja-

cQuetd&er. Bfte Áltâit heidMícadá ao benmvèiíturado Fe^

ií:c Diácono Mar.tj)LrJje£èrÍ/i4fi^Jfo- Senhor , ea outros dazie

'Mótrtyres y que indexando l^kelefíano ímaò degollados pe*

'ids tyrannos : citjár^ icdrpoj ^fino^ cqtit/,fej^t^ltjídgi^t)de antes

'Ú^^Re^ ?2JomAfmípfrimetr4M^ Fertíigal.n^,7cÀt\

Havendo de examirtíira^paláirra9!<í@íle letreiro, naô çonõ-;

ta delias, que àqueiies Màifyrjes foílçm coiupanheiros diè

S.. Fetix^ porqueainda que fe)i coufa certiinma padecererti

com muitos em Girona
; poríer a|)riip^i^a.C^idadede Hei*-

panha em que o abominável Daciano cómeqdu a derramar
leu langue , naoeonfta , q^e osxar[>oi vieflem com o de St

Félix , pelo que he verifimèr a èqtíivocífçaõ^', que houve de
companheiros de Santo Adrião , aos que fe attribuem ao S.

Diácono, de cujofagradòcorpo podemos conjedurar , que
degoUadq pelo tyranoo, :0 mandaria lançar no mar, que
eftava péçtQ d.ç.Qiro^í^j com o antes tinha feitp , para que
íubmergilTe em fi 'mor^o ,p que guardara vivo : mas Deos
nofio Senhor ( que os dan^cfós intentos dos tyrrãnos con-
verteo muitas vezes em mayor gloria de feus Santos ) or-

iíétiòu'^, qre a bèfca ènn qué hia o^ Santo corpo deferíibocar-

fe; o.enfeito '()e.'Gíbralt^rv e navegando fegurii pdo noíTo

'Oéc^áWO cofti' (»^4)õm' Biiotcf i que aguiava v tomaflepoj' to n©
l&gat èm:^<5ue':h<Díje vemos- D Cohvento de Chellas?:- onde a
pieda^^ ^'ídevtfçâòrdô ííiel povoxdÊs.Lijbba edificou logta

htihiâ ígreia dedtcãda àò hividiffimo Martyr í mas total»

ittente ignoramos o como foy conhecido,por quem/era. i

Permaneceo o templo .muitos.apBos ,. e nelle íe col-

iGcarâõ. depaís os coiíjSOS.déíSt Adrião y Natália » e feustom^
"fí^fiheiros , e naô fe poderá affirmar , fe íío tempo que os

Y 1 M. Afi^ r Arribes
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Árabes foraô ienhores de Hefpanha, ficou efte templo de-
famparado : masi o \:j?rto ^ate^p v^e* t^^^ ^aqof^Ua^ ft.

gradas reliquias fe eíconderaq j,'até q^a^ fendo açl^a.dasem
tempo dcxrnagnanuTio Rey 0.^|oafQYH8>nfigMe^:^^ foraõ.ref-

tituid^s^o próprio lugar com. a ^ef^encia,e^^vçheràçaõ.

Tamtfém podêriibs prelumir , \ como efcreVérerros

adiante, e efcreve Mor ales com outros hifi:Btla'dôt^es'énfi tiif-

fercntes lugares) gue havendo os Mouros conquiftado Hef-
panha , ^Uarídd' à p^râèô Êíàey^ £>• Iladrrgo-i' deichai^Ô

Chriftãos ndia para qite cultivaííem os campos, contrataf-

fein , e lh^>s pagaílem tributo s-, que ertó as caufa^ prioòi'^

pae», pQi»qti'è <^s deichàvaé vi^Vet ett\ífuadey % permittinddí-

Ihes templos em algurtias (>idBdesN; .^ if^z^r naMas feus fetl-

tos facrilicios- E por.fimilhantes intereííes lhes deicharaò o
iáe S. Fetix , como âekharaõosfdôí Santos Martyres V^rif«

fimo , iVIaxima , e JuIia i. pois he verifimel , que os Chri-

ftãos quererl&ô confervar aqueíles , em que venerâvaó . taÔ

fàgradâfíeii^^iás^ paraMíOEntoIaçap í^^^^^

"
'

: iJO^jfíiOD onKí:.f,CJ !3Ví5áimods'(
• ub o
K dl'^:l;t:t|^;Çr\l|^^

)Uli^..

Em que profegue a matéria d-opaffach-^ corrnpçm d^

nome de^S. Félix em S^Perofimiè devoção que

€0M díe fetem ej/i LisàMy^e^em toda

:r. \

Ainda que da pedra referida^ confta.i?ftâr fepultado em
Ciielas o corpo de S. Feli^ / fe pade^preiumiiL., que

naô chegdu âqtielleJugar o dia-; e ániK) 't>efe;;a^0ít^^:íi

porque:ette devia fer o tíe fua primeira traskdaçacr, A foz^ô

€,m que: noísipodémos fundar he , iporqae:nQ~shno éás^ílc^
fho aíraz diíTemòsT) reinava errt ííefp^nfe:í<.eçcefuiRtíiQf»

hum dos mais Cathoiicos, e Religtofos, Príncipes, que hoU"

ve entre os Godos, como fe vio nosConcilios-^que fez

celd>rar para reformação . de coítumesíi- € augraento da Ré
:.-^'--u -.: '^; 'i .^;>q 3Íò£no ^ SJiiCltlbO'

r^úí^t)^ Mor&L l\h 4. cap. i.
'



e grandezas àe Lhhcà. 171
CathoUca , que em íeu tempo cíleve em Hefp?nha foren-
tilFima : livre das herefias de Arrio , pelo zelo do& íartos

Prelados, edoutiílimps varoens
, que viverão por aquelle

tempo ; de que podemos inferir , que naõ podia haver cau-

la ,
pata que entaÓ vieííe ter a Lisboa o corpo de S. Félix:

pois havendo ceflado a perfeguiçaô , e gozando a Igreja de
tanta paz , e tranquilidade , procurarJaõ todas as Cidades de
iieípanha guafdar com muito cuidado, e vigilância as relí-

quias dos i>antos íeus naturaes , e padroeiros , por fer a cou-

ía > que mais as ennobrece.

Mais verifimel i e provável he , que na irrupção dos
Alanos , Suevos ,e mais naqoens ^eptentrionaes ( cuja bar-

baria cruel feenfureceo notavelmente contra os íepulchros,

e relíquias dos Santos , e mais coufas fsgradas , como íe

collige do que deichamos efcrito ) os Chriílãos de Girona
temendo fe da violência lacrilega dos bárbaros tomarão b
corpo de íeu padroeiro S- Félix , e embarc^ndoíe com elle

tcofno fizeraõ cie Valença com o do noíío S. Vicente) che-
.gariaó por divina promifráõ a tomar porto no lugar em que
Jhe deraõ íepuUura , e eílando occulto nelle até que em tem-
po de Reccefuintho

,
gozando a Igreja de melhor eftado;

fe manifeílaria taõ ineítimavel theíouro , pondo íe entaô a
pedra por memoria de lua trasladação , e irvençaõ.

Pode reparar algum eícrupuloío » que hsvendo de
conceder-íe i que o corpo de S. Félix eílâ em Cheias , naõ
.temos provado , que efte feja o do Martyr de Girora

, que
em toda Heípanha foy ,. e he taõ celebrado pela çoníVancia

de íeu^ tormentos , e felicidade de feu nome , e que pode
fer outro diffcrente , como ordinariamente fuccede nas eq^i-
^vpcaçoens çom que os Authores fe confundem, tratando as

*^idaç;;dos Sarvtosj.feçdo ifto cpufa taõ achada nelles ; que
',i^2^õ;r\eçeírita de exemplos; alguns dosquses fe pcdém Jer

4[jp DoutQT jyiartin Carrilho no principio da hifícria òo^^í

.y^Ieno ,; ^'^pefe pode refponder com muito fundanentp,

.xjpjc de tempo immemoravel, hetrsdiçaõ da gente de Lis-

.bp9\ e Religioías dp\Mofl:eyro de^Tbelas » que nelle eftâ

JfepultíKlo^ocorpo.domviâiffimo Martyr S. Félix ScyllHa-
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nt? V que pade^iáo ecn Girona , e fua imageoi reveftlda cò^^

, mo Diácono , ^ítá pintado no altar ;3q.ae ilie he dedicado.

Siniilliantes tradiçoens ticcleliaíticaí forap íempre
tida» por de grande coníjidííração para^ averiguar as ridas , e

íepulturas dos Santosvém^ cuja deiienfa ( ditle/o Cardeal

Baronio ) que íe haviad de occupar as penas dos homens
doutos > e ainda que elíe alarga as tradiçpens âo% mil e féis-

centos annos, que correm do N^ícimento^^de- Chriítoôtéo
prezente , íe incluem deíitro delles mais de mil-, que tem
deantiga a tradição de Lisboa eni poííuir o corpo de S. Fe-

lix
i
c como daquelie ten>f o, naò tenhamos hiítoria

, que
o confirme , havemos de recorrjr á tradição para nos valefN-

mos delia: pois atégorapefmanaceo na memoria de noílos

naturaes
,
paílando de hoíis- a úukxos^ niitJà loíj^ tià\ii\)

A de S. Félix ficQ4iimpreíra nos coVaçoenrac noílos

Lisboneníci , e quando naó houvera outro documento mais,

que o da tradição , bailava para fe affirmar por coufa certa

conforme a fentença de Ariíloteles : Qiiodomíes ,au^coni)'

flures fentiunt , ant ákunt , td faljum eQe non eft pntatk

àiim
,
que íe naõ há de ter por couía contraria' à verdade, b

que todos, ou a mayor parte confentem; ou dizem ;> é
iílotem tanto lugar nascoufas Eccleíiaíticas ,etaõ antigás,

que os Santos o publicarão em fcu? eícritos. • i

A pintura do Santo Marcyr faz também grande força

para fe dar credito ao que atradiçaô enfina, conforme aq%è^'

Víi^ palavrWdoCorícilio Niceno de què faz tanto cafoo Bíf-
* po Sim 30 Mayolo , dizendo : Qiie as pinturas ào^s^Sántm

'

forao introduzidas na Igreja na mejma forma , que aíçéW do

^fagvàdò Evangelho
\
porque áffifn como as cúujas ^ que fe

hm , pelos ouvidos as mandamos àmemoria^m pinturas^
^

me vemos com os o-lhos as confèrvurrios no.enféndhnêítòS*^

^^elas hijiortas , (^ pmtttrásh)imoS'hmèpíí^eotmefifà

*pa{fadas. E deita autoridade do Ooficíiííò fe'âprbveitoii'dP*

tèídoutifnroo Bifpb p)ara aÉíff^aír a grande convdniert<ííá}qye
'.. í.^. ....... ., ».. i?., . ii s, ; .... :. Ji\. ..:.,...:,... ^a\ç^t^í/^

(i ) ''Baron.t.i2rá!f^^in append*êd'l^-i^(i) ArifíètèUkÉe
' -dívin,pérlomj.eaf^.^^ S^I^hMMJ^ ^^pmt::S.eàp^^)^>S\^

Man, deSynod, Nicena contra Arrtanos, (^) Sin, Ha^yol^pfQ

defenf. Sacrar* imagin. cent.i* cap.i. *
'

- V > 4 ^- ÍM
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havia entre as Imagens, e Efcripturas

,
pelo tnulto que

liam^5,e outras .íefymbolizavaõ.
V 'He, tamtíeti) documento

,
que prova eíla verdade a

dédícàçap do Ternplo com nome de Saó Félix , cor íervado

desde o tètnpo da primitiva Igreja ( comonoílos Authores
efcrevéúi ) è fazerem^ as Religiofasdellé fefla a eíle gloriofo

Martyr o primeiro dia de Agoíto
,
que he o mefmo , em

que à Igreja Càtholiiiã o celebra , e delle , e dos iri^is' Màií^

tfres fe \ fezâ a trattfílaçaõ depois da outava da Epiphaínia i

cu)a lerKiá de lua Vida , e transladação em hum livro anti-

gos ( de que íe lembra o P. Fr. Luís de Soufa em fua hifto-^

rra.) tom outros píipeis , e efcrituras irtiportantes faltaraS

do dito Convento ,' como as Religiofas delle expuzersô aO
lUuftriffimo fenhor Arcebifpo D/Miguel de Caílro de felf.

ee recordação pretendendo fazer diíTo informação, para

que (je todo fe naó perdeílem ç.^^% memorias.
-r.r r Lembraó-íe àçMsíS algumss Religioías sntiguas dó
«lefnno Moileiro , e em particular Dona Luiía de Noronha^,

da quM por fua grande authoridsde , fangue , viftude , è
muita idade , fe deve fazer honorifica memoria

, príncipat

ment©^ porque eílando as venerandas reiiquias de S. Felix^

e as de S. Adriaõ em dous cofres nos altares colateraes , eíta

íenhora pela grande devoçaõ , que lhes tinha , os mudou a
l^um cofre de prata , fazendo*íe a trasladação com a decen*
dia' , e vener 2ça6 devida

, pondo-fe entaô por memoria,
queneíle lugar jaziaõ teus corpoí. E íaõ taõ continues os
milagres, que Dcos noíTo Senhor obra por íua intercefíaõ

,

que ha Ji'v.ro particular delles que o CapeJkõ tem em fça
poder , principalmente em crianças , que defccnfiadas de
remédios humanos offerecidas a S. Félix três feíbas feiras ,

oucobraõ a laude perdida , ou morrem logo^ como aconte-

ce a muitas
,
que as devotas mays paííaõ por hum arco , to-

cando^asno alto delle : onde fe lê elle letreiro com os erros,

que neile poz o clEcial
, que o lavrou. _^

Aà
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^í/ confervandjm , cb^ au^end- pioram antiquijf. de-

vot. tranfetmdífubtus altare iuxia numerum b^r.Ss.

^'''•Martyr-pr^cip te Felicis
^
qut\ &* Petrí^sfinis

reliqíit^ z6. hic condite junt, afu Dhi '6p4.

Qji€ traduzido em Portuguez quer á\7a^t,NoamOid€ mil féis
(^entoss^ quatro jedspojitarm^nefle lugar vint^ £^ (eis reli'

qmas pa^\a:Confervar ^ (^ aumentar a antíquijima,'dev()Çóm

dos fieis âepaj} âr pi>r baixo áo AUav ^ conforme ao numera
'Refles SantQS M.arpyreí principalmente FçU^ t pfir antro no^
fne Verofins. De que íica conítando quam antigi^a te a devo
çaõ , que íe tem com o gloriolb S, Félix ; çujof) nome cor^.

rompeo o YU^go erradamente em SvFins, coçDat^m act)Q%

tecido a outroç» muitos S-^ntos i que a ignoranoia de gente
jrude mudou f^us próprios nojnes , de que muitas vezes na*
cera, por diícurlb de tempo,grandes deícuidos , e perderfe 2|:

memoria dos Santos : mas como adeíle illuítriílimo MartyD
íicou tâó impreíTa nos coraç^ens dos íieis , a re^tivèraõ 09
naíuraes deíla Cidade com recon fiecimento devido às ^nercés
delle recebidas

,
paílando eíta frequente devoqaõ.à muitas

terras de Portugal, principalmente ás de Entre Dauroe Mi-
íiho , e Beira: onde o Santo Martyr he celebrado com mui-
tos templos dedicados ao notne de S. Perafins , que por tab
lie conhecido naquellas partes, como Santo natural

1 que'

he por íua íepuhura^ t naó pelo de S. FeHx , e-o/eílejaó

,

.e votaõ romarias \ o que naó fora taò contínuo , feó naô tk
yeraõ os Portuguezes por Santo próprio feu. ,

*"^

Concorrendo eltas coufaj; com a tradição, havemos
de ter por certiliim^a eíla verdade , fem duvidar deUa \ por-

que , como.bèm ^dífla AmbrofiQ de Morales : El conjen-

timiento delas Iglefias.^de tina nacion ^ y diverfas en leev

iiv.sL mijwacofa ãe algwios Santos fm dijcrepar, authoru
%a macho Ias teyendas , principalmente quando Çiendo lo

i]í4e contiene de lo cuerdo » y grave
, fe confidera como por

fer tal yy tan bueno , fe ha recebido tan en general con que
ver-

" XO Morales.
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xerâaãevamenteparece trad cion anúgua, c^ue ha n)eníà9 en la

Iglefta àe unos en oiros
-^ dejde muy biejos prifíci/ws Los

frimeros io recibieron for buem , y losfiguientes no lo muda-
Yon ,

porque les pareciò tal , queji tanto no les contentara\ o

lo mudaran , y trocàran por otrot òjuzgaran Por más acer*

tadonotener leyenda de un Santo y que tenerla [ojpechofa.

Atequi Morales.

Em quanto a corrupção do nome de S. Felix > em S.

Peroíins j^pareíJe a alguns varocns doutos delia Cidade , com
quem o communicamos

,
que por cair no dia em que a Igre-

}^ celebra fua fefta a das cadeas de S. Pedro , lhe daria o vul-

go o nome da5. Apoftolo , o que parece fundado em boa
conjedura; e quem tiver outra melhor , o ficaremos fempre
devendo á Un diligencia , e porque íbbre eíte particular ha-

vemos de fâllar adiante com occafiaô do infigne Martyr S,

Adrião, fuprlremos naquelle lugar o que nefte falta: o
qual dezejamòs illuftrar com muitas authoridades , que abo-

narão efte argumento , mas aonde faltou noíTo pouco cabe-

dal, e curto talento , fuprirá o grande dos engenhos , que
adualmente efcrevem as coufas Ecclefiaílicas defti Reyno ;

comqueelle fe verá florentiíTimo , porque a mim medef-
culpaoque S. llefonfo efcrevia de fi trattando as viJas de
alguns varoens illuftres. Horumergo beatorum fludijs provo-
CJLtus , queque vetera antiquorumrelatu reperi , queque no*

"vaexhibítionetemporis reperi y orju ImgUce ^uaiwtuijubno^
tavi 9 &c*

CAPITULO X.

Da fucceffao de Vuamba , e outros Keys Godos i

I

Concilias qi^e fefizerao cf^Jigregar , e Bifpos de
hísboa que nelles fe acharão , e cafas que

houve parafeperder Hefpanha^

Uccedeo Vuamba no Reino Gothico , e todos concor-

daõfer de geração Godo
, pofto que diferem na lugar

Z de
(r) S. 11ef lib, viris íluíl.

s
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de feu nacimento , e em nos negarem alguns hiítoriadores

Hefpanhpes , que foy natural da Idanha antiga cidade de
Portugal. Entrando no Reyno lhe ordenarão algumas trai-

çoens ,
quedeícubrio , e caltigou como o valor de fua pef-

loa , e notável punição dos culpados. E eftando jàempof-.
Ye pacifica de feu Reyno ordenou , que fe celebraíTe hum-
Concilio Provincial em Toledo no quarto anno de leu rei-l

nado , que concorreo com o de feiscentos íetenta e cinco do
Nacimento de Ghriíto, conforme a coraputaÇaõ de Mora-
les.

Nefte Conciliojquerem a mayor parte dos hilloria-

dores Hefpanhoes , que fizefle ElRey a divifaõ dos Bifpa-

dos , porque fe foubeffe os tarmos a que íe eítendiao os de
cada Diocefi. E fuppofto , que do tempo dos Apoílolos efta-

,vaõ todas divididas com reconhecimento dos Metropolita-

nos , e o Emperador Gonílantino tinha feito outra divi-

faõ : coro tudo recrefciaõ ordinariamente muitas duvidas en»

tre os Prelados fobre as pertençoens
,
que alguns tinhaô nas

Igrejas dos outros , o que Vuamba quiz atalhar demarcando
os termos de todas , porque ceçaíTem as difcordias ; e pro-

va Morales com muito fundamento , que fe nao podia fa*

!zer efta divifaõ univerfal ( pois tocava a todos os Bifpos

Hefpanhoes , e Francezes ) em Concilio taõ particular , co-

rno efte : no qual fe acharão fomente dezaíete PreladoSi;:

e quafi todos fugeitos ao Metropolitano de Toledo , pelOk\

que fe perfuade , que fez FJRey outro Concilio Nacional

em que ifto fe tratou , eeíFeituou: o que fe confirma com
humss palavras do Aciprefte Juliano, das quaes íecollige

claramente ? que hum anno depois do Concilio Provincial

,

fe juntou o Nacional em que fe fez a divifaõ.

Atè aquelle tempo tinha fido a Cidade de Merida
cabeça de Lufitania , e Metropolitano feu Arcebifpo eftan-

do-Ihe fugeitas algumas Igrejas da Piovincia , e as que no
Concilio fe lhe aíligaalaraõ por fufraganeas foraõ Beja, Lis-

boa » \

(i) Moral l'ih 1 2. cap. 49. & $0. HiftoVi gener, r.p. Cé

5». GãvibJih 8. cap. 40* LoaiJa f/l. 141. TAarian. lih» 6^c^^

1.4, ?adílh, cent* 7, cap. ji. (2) Juliaih w Qhroti, an. 676..
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boaj- OíTonoba, Idanha, Coimbra, Vifeo,^.L3ttiego, Ga-
liabria , Coria, Évora, Ávila, Salamanca, eNumáncia,
e demarcando íe os limites de cada hum deftes Bifpados , fe

declararão os de Lisboa , dizendo : que tenha desde Darca.

dtè Ambia , desde Olla ate Mata* Seria couía muy difficil

querer averiguar , que lugares eraõ eíles,até aonde íe eften-

dia o Bifpado de Lisboa naqueUe tempo, pela mudança
i

que muitos lugares antigos fizeraõ com a entrada dos Ára-
bes em Hefpanha , fó parece pelos limites do Bifpado de Be^

u que por huma partia com os de Lisboa,

Entre as mais pedras , e antigualhas, que foraõ acha-

das na reedificarão da Igreja do Moíleiro de Cheias foy hu-
vina pedra quadrada com huma Cruz lavrada , que a divide

em quatro partes, quarteada de huma malalada , e huma
rofa mal feita

, que logo parece naó fer obra Romana , a

qual dizem ( naô fabemos com que fundamento ) fer as ar-

mas de Vuamba , como o declara o letreiro, que eítà íobre

a Capella de S. FeJix.

Ao Catholico Rey , e Lufitano Vuamba fuccedeo
noReyno Gothico Flávio Eruigio; o qual em feu quarto
anno fez juntar Concilio Nacional em Toledo pelo mez de
Novembro do de Chriílo de feifcentos oitenta e quatro, no
Pontificado de Leaõ IL Acharsõ-fe neUe quarenta e oito

Bifpos , e vinte leis Vigários deabfentes , e no ultimo lu-

gar afiina Ara Bifpo de Lisboa : do qual fe naõ poderá afiir*

mar fe foy immediato fucceíTor de Theodorico , porque en-

tre os dous Concilios>em que ambos fe acharaÔjpaíTaraÕ vin-

te quatro annos.

Entrou logo EoReyno dos Godos Flávio Egica fuc-

ceflor de Eruigio , a quem elle , e todos os grandes do Rey-
no tinhaõ jurado fidelidade , promettendo-Ihe folennemen-
te de tratar á Rainha , e íeus filhos com decoro devido a
tal Príncipe, mas occurrendo-lhe razoens

, que obrigarão a
fazer o contrario ordenou

, que fe congregafle C oncilio Na-
cional em Toledo o primeiro anno de íeu reinado , e feiscea-

Z 2 tos

(r) Lucas Tud. inchron. lib-foL ^y.Refítíd^EpJl* ad
Vafaum, (2) Moral, Ub. ca^. j'4.

" ~
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tos oitenta e oito á-z Ghrifto \ íendo Sérgio Pontífice RofPa-
no. Nelje íe acharaõ íefenta e hum Biípos, Jiutn dosqu^.es

ioj Lauderico de Lisboa : o qual ^devia fucceder a Ara

,

porqu.2 entre hum , e outro paílaraò oienos- de quatío an-

nos.

A Lauderico parece, que fuccedeo Harderko , po-
lio que alguns querem , que íeja hum fó Bifpo , e naõ dous
differentes , e também fe achou no Concilio Ce^ar Augu-
ftano celebrado durante as vidas do inefmo Pontífice Sérgio,

e Rcy Egica , porque aíligna no Concilio Nacional que o
mefinx) Egica fez juntar em Toledo o fexto anno de fcu rei-

nado fobre a depofiçaõ de Sifiberto Arcebilpo de Toledo,
que com outros tinha conjurado contra fua peííoa Real

»

achando íe nefte Concilio fefenta Bifpos com três Vigários

de Abfentes. E fe naõ tivéramos noticia deftes Conciliós ce-
lebrados em tempo deites Reys Godos , nos nso ficara me-
moria dos Prelados

,
que teve a Sé de Lisboa ante? da perdi-

ção de Heípanha ; os quaes { confornrie ao que deichamos
efcrito ) íaõ os feguintes , íe houvermos de contar entre el:

les a Potamio,

I. GmefíO. JNefriâo. 7.
2- Poíamioi Cefario. 8.

3. Vaulom Theodorico* 9.

4. Goma. Ara. 10.'

I;

Viaricõi Lauderico. 11

Vi Darico^ Harderko. 1 2

.

Succèdeo no Reyno Gothico a Egica, o malvado Rey
Vuitiza feu filho : o qual degenerando dos galhardos

brios de feus predeceííores foy ruina , e precipiciodagen-

fe Goda, porque perdendo o reípeito a Deos, eaos homens;
eílragouo eílado Ecclefiaílico, e fecular, e feminrndo-fe ef-

te de forte , que tal era o Reyno » qual o Rey ,
que o go-

Ternava. Com os defâforos de Vuitiza íe acabou o arden-

te zelo com q os Godos celebravaõ tantos Conciliosjem que
fe reformavaõ as vidas , e coílumes dos moradores de Hef-
panha. Cora
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Cofn a fucceflaõ d^elRey Dom Kodrigo pareceo so

principio ,
que fe haviaóde reiriediar os vicies de íeu snte-

ceííor, renovando-fe nelle a n e ir.o ria de íeu 2\ô Chiiida*

fuintho, pelâs nioflras de valor , aninno , de íl reza , enten-

dimento , e outrasboas partes , de que era dotado : mas de-

femganaraõ fe os Heípanhoes deíles prcnoílicos com a

força , que- El-Rey D. Rodrigo fez á filha do Conde D. Ju*

liaõ , hum de feus niayores vaílalos : com a qual ( querem
alguns hiítoxiadpres ) eíliveíle defpozado por palavra defu*

turo.

Cuílaraõ a Heípanha cíles illicitos arroresnao me-
nos , que a liberdade ertregue aos infames Árabes habita-

dores de Africa pelo Conde , feus parentes , e aliados , que
o ajudarão em fuaçonquiíta , e perdição. A de Heípanha
fe occafionou deíles leves princípios , tendo cuftado tanto

fugeitala a todas as naçoens, que a íenhorearaô. O 'vingan-

ça indigna de peitos nobres » c própria de bárbaros ! ó efti-

maçaó da honra i que a tantos encaminhas a fua ruina 1

C A P I T U L O XI.

De tomo os Mmircs conqtiifiarao Hefpanha , mifera-
vel ejlado em que apujeraõ^ e como ganharão a

Lisboa.

Solicitou o Conde D. Julião com tanta preíTa a paílagem
dos Mouros a Heípanha

,
que o confeguio para íua la-

mentável tragedia, começada a executar junto ao rio Cta-
dalete aos íetecentos c quatoize annos do Nafcimento de
Chriílo, na ultima batalha , em que ElRey D. Rodrigo
deixou o íceptro, e coroa em poder dos bárbaros Africanos,

acaban-

( i) EpíjGõp, Sehap. in Chrcn* Epifco. Tttd. in Clran. IJi*

dor, Yacenf. in Chron. Baps hijl. Éijp, Târíf. hh. i.eap, 44
MarmoL i. p. lib. 1. eap, 12. Ârchiep. T0I hh. i-cap, 18.

(2) MoraL lib. 12. cap. 6^. Ltic. Ti^d. in CJrcn. Tdriflihu
cap. 9. Fr. "Jaime BJeda lih, t, c. 9. & 10. VéefatiS in Chen*
MArmel,^lib*t, capeio*
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acabaado com elle a nobreza , vUor , e bizarria da naçaS
Gothica vencida pelas armas de Tarif.

Perdida a intelice batalha El-Rey fe fahio*della , e

he mais comua opinião
, que parou em Portugal , onde

acabou â vida, de que dá teitemunho a pçdra da fepultura

achada em Vifeo. Os Ghriílaos, que eícaparaõ do mifera^

vel confliílo , vagando por divertas partes , ainda que fe

procurarão valer dos lugares mais fortes , vieraó a poder
dos bárbaros, excepto aque^les, que fçfalvaraõ nas monta^
nhasde Aílúrias, Galiza, e Bifcaia.

Naó acabaõ noíTos hiíloriadores de exagerar os íacrí-

legtos» roubos, incêndios, eílupros , e violências, que os
,

Sarracenos íizeraó na rriíte Heípanha, e feus moradores,
,naõ perdoando a fexo, nem idade i executando nelles to-

das as abominaçoens , que a baçbaria de íua nefanda leda
lhes permite , ticando todos captivos, ou tributários por
partidos, qae de fy fizeraõ para lhes lavrar as terras como
íeus inquilinos. Das Igrejas Cathredaes naô ficou alguma

,

que os Mouros naó queimaíTem , ou puzeíTem por terra , ou
a converteíTem em Mefquitade fuás abominaçoens , como
o foy a Santa Sé deita Cidade , contra a opinião dos que tem
para fy,foy fundada por El-Rey D, Aífonfo Henriques. Al-

gumas houve que permanecerão com feus Bifpos , confer-

vando-as os Mouros por feus intereces , fazendo pagar aos
Chriítâos exceíivos , e intoleráveis tributos.

• EítefoyC fallando geralmente ) o miferavel eftado

em que ficou Hefpanha como pefado jugo dos Árabes,

que em taõ breve tempo a fenhoreárao. E fallando parti-

cularmente , fe naó determinarão os Authores no anno pre.

cifo, em que íe fizeraõ fenhores defta Cidade de X»isboa ,.

porque Fr. Bernardo de Brito tem para fy , que o anno féis*

centos edezaíeis , dous depois da primeira irrupção dos A-

fricanos fe perdeo Li&boa com as Cidades de Coimbra , Por-

to , e Braga confirmando-o com as feguintes palavras de
huma;

^ (ij Ruàer.líh 3. cap. 21. Chronigen, 2. p, cap* fj. Ma-
dei, d''Jc. de\ Monte fm^.cap. ^i.mm^ 8. Fr. Ju. Giltmílr.

5. Baxon. t. 9. S,EulogJib, i. memor. faã, num. 1 2, yíora%

lesinprefat, oper. S. Eulog. ir, Bernardo lib, y^c» 6.
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Jiuma memoria antiga , allegadas também por Fr. Pruden-

cio de Sandoval. Era DCCLIJil. Ahdelaziz cepit Olixho-

fiam pacifice , dertjuh Colimlriam^ & totavi regionem^

quamtradidít Mahamet Alhamar Ibemaríf. dewdê fcrtuca*

le , Bracham i Tudim , Luccam , Aiíriam vero depòftilavít

ííjque adjolum. Cuja fignificaçaõ he. Na era de letecentoá

cincoenta e quatro (que foy anno deChrifto de fetecentos

e dezafeis ) tomou Abdelaziz a Lisboa pacificamente , e def-

truio Coimbra com as terras de íua jurifdiçao, deixando.á

entregue a Mahamet Alhamar Ibentarif. E depois ganhou o
Porto ; Braga , Tui , e delpovoando Ourenfe a aílolou , é
poz por terra,

Luís dei Marmol confirma as conquiftas , que Abdela-
ziz fez eíle anno nas terras da Eílremadura de Portugal #

em que fe inclue Lisboa : o que he contra o que eícreve o
Mouro Raíis, dizendo, que Abderramen paflou de Africa

a Heípanha , a donde reinava Jucef i deíde que os Mouros
nella tinhaõ entrado , e peleijando com elle o venceo , e

matou occupando logo todos os lugares , de que erâ fenhor;

Vencidos os Mouros íahio Abderramen de Sevilha a fazer

guerra a osChriílâos, e entaÕ tomou Beja , Évora, Santa-

rém, Lisboa-, e todo o Algarve.
' Ifto declarou melhor Ambrofio de Moraíes allegando ao
mefmo hiítoriador, e tendo para fy , que quarenta annos
depois de fe perder Hefpanha,tomaraõ os Mouros asCidades
referidas, porque tendo Abderramen, filho Moabiapaíla*
do a elía com favor do Miramolim de Marrocos , fez guer-

ra a Juíef Rey detudo o queelles cá poíTuhiaõ, e nella o
venceo , e matou , tomando depois os lugares , que Rafis
refere. E confiderando Morales com o nofl^o Refende , o
queefcreve efte Mouro, fe perfuadem , que os Chriflãos

tiveraõ até então os ditos lugares ; ainda que fe h?de en-
tender, feria eílando íugeitos aos Mouros, e que Abderra-
men naõ fó lhos tirou de iodo , mas também a jurifdiçso ;

q^ienelles tinhaõ , conquiííàndo-os de novo , e impondo-
Ike mayorOs tributos.

De
<i) Fr.Príident. anmtat, úd S, Epfjco/. \^) ReJetJd.pro

Ebormí^mmiic^
'

' K ^^
'^'
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Ds que havemos de inferir , que na anfcio fetecentos

e dezaíeis foy a perda de Lisboa ; a qual ( como te acha na
memoria antiga ) ie entregou a partido a Abdelaziz , c
que por eítacaufa, fenaõ executaria nel Ia os íacrilegios ,

e crueldades , que nas outras , contentandorfe , de que feus
moradores lhe íicaílem tributários , reconhecendo-lhs vaf-

falagem \ e com eíta forma de governo íe confervaraõ , até

que Aderramen quarenta annos depois a conquiftou de no-
vo na forma ,

queRafis, Morales, e Refende infinuârao.

Q^iem tiver outra melhor opiniaõ,e com mais foiídos

fundamentos, lugar l^e fica de a publicar, advertindo noíTas

faltas , em que íeguimos a Rafií , Author daquellé tempo,
e de quem os de Hefpanha íe valerão nas coulas delia. E a

principal razaõ ,
porque fendo Lisboa fenhoreada de tantas

naçôensi íe confervuu íempre em fua grandeza , dilatando

os augmentos em que agora a vemos , fçy por naò fer def-

truhida , nem aílolada , como outras , contentando-fe, os
que a conquiftáraó com quaefquer partidos. Ê notou o Dou-
tor Monçon

,
que defde lua fundação nunca Lisboa fora

deítruhida ,
porque o temor , que todas as naçoens delia ti*

Veraò foy tal , que tendo a por tributaria , lhes parecia fer

a mayor felicidade , que podiaó defejar.

(<fi% 1 T U L o XIL

Das opinioem., que ba^ de fèr Lyderico primeiro Con-

de de Flandes Poriuguez , é natural de Lisboa
,

por cuidôaufafe relata'fua yida ^e o tem^

1^ lííe o Principe dos Filofophos, que para huma Cida-

XJ de fe chamar nobre havia .de fer verdadeira mãy de

íeus Cidadãos» éter «orjigem antiga, e illuílres conquiíla-

«ípres, n^fcendo^ne^llg ,n>^iJtps Priinçipes, e Emjperadores :

cujos feitos fe devaõimittar. A* letra. p^fiece i que falíou

Ariftoteles deíla infigne Cidade de Lisboa , confiderando fe

o que

(r) Monçoíh c. 90, [i) Artjloteh lib. r. c. $^ReãQr. \
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o que delia deixamos eícripto , e íer hum dos Príncipes íeus

naturaeí Lyderico , progenitor da iJluítriflima cafa dos Con*
desde Flandes , huma das mais antigas de Europa.. E por-

que (, conforme ao que delle relataó hiítoriadores daquella

Província) vivia Lyderico > quando os Árabes gsnharao
Lisboa, no anno fetecentos e dezafeis, tratamos fuás coufas

neíle lugar
,
poílo que chegou iua vida muitos annos

adiante.

Alguns hiíloriadores, querendo roubamos a gloria de
ler efte grande Frincipe noflo natural , ou a negaó , ou fal-

laõ ambiguamente : o que nos manifeílou Manoel Sueyrp
defendendoo em fcus Annaes de Flandes , com o acertado

juizo ,
que teve nelles,-ficando-lhe squella Provincia deve-

dora de ieus princípios, e Portugal da honra, que Ihead-

quirio , manifeitando ao mundo , que era pátria de tal Prin-

cipe. E muito mais que a Manoel ^ueyro , deve Portugal a
D. Fernando Alvia de Caftro , Vedor geral , que foy da
gente de guerra delle : cujas letras humanas » erudição ,

e perfeito juizo em todas as matérias, o íizeraõ bem conhe-
cido j confiderando haver quem repugnaffe , que o fora Ly-
derico, diíTe eftas palavras ; Refieren hifter:adores efiran"

geros
, ypróprios , que el primer Conde de Flandes , que hu-

'VQflie Ludovico de Harbijeque , nombradopor Cario Magno^
Çavallero de nacion Vortugues , dejangre Real , davdo jelo

por jus merecimientos de vtrtud , vedor , y prudência , y ams*

que no faltará que , à quien lo repugne , o por inuid-a ,/?' pO'
.COfundamento , baila para la grandeça de Portugal ^fepue-
ála defender baflantemente ( por la que refulta , que un htjo.

juyo fea tronco de los Condes de Viandes ^ tan grandes
,
/•«?-

derofosy tímidos PríncipesporJu valor^y eftadosycomo'/efa'

ie. Ate aqui íaõ palavras fuás.

E parece, que em Lyderico fe originou a grande
fimpatia , que Flandes , e Portugal tiveraó entre fi nos ca-

lamentos de feus Príncipes, porque Dona Therefa, filha

d*elRey D. Afonfo Henriquez , chamnda Machtilde pek s

eílrangeiros, caiou com Filippe de Alíacia CondedeF'an-
Aa des;

(I) Suerhis L i. ann. an» 765:. (2) Z>. VermitAlv, íniaz
fiegyr, DuCfBrlg,
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,

des, e Madama Joanna , fenhora proprietária daquella Pro-
virjcia com D. Fernando , filho delRey D. Sancho de PortU'

gal. E D. Joaó o primeiro do nome nelle , teve por filha a
Dona Ifabel , que caiou com D. Filippe terceiro Conde da-

quelle eítado. E porque naõ pareça ,
que nos defviamos de

nolTo principal intento , tornaremos ao Principe Lyderico.

Ferreolo fundando íe em hiílorias manutcriptds , e
pouco authenticas , e com elle Ponto Heutero daõ principio

á caía de Flandes em Lyderico. Buc com titulo de forafteiro

creado por Dagoberto Rey de França anno de Chriílo feis-

centos vinte e hum , econtinuaó a fucceflaó até Eítoredo »

íenhor de Harlebech , que - falleceo no anno fetecentos no-

venta e dous I deixando por filho a Lyderico fegundo ( que
lie o noíTo ) o qual caiou com Flandra . ou Flandrina > de
quem dirivaô o nome a toda a Provinda. Ao erro em que
eítes Authores fe fundarão, íatisfez Sueyro com íeu coílu-

mado juizo , e nelle fe pode ler ,
porque o deixamos de re-

ferir, por naõ desluftrar a graça deleu Author.
S. Antonino , e outros muitos começaõ a genealogia

em Lyderico de Harlt^be que reprovando outras fabu lotas,

e feguem aquella , como certa , e verdadeira. E confor-

me ao que deíle Principe fe efcreve na Chronlca de S. Ber-

tin , fuy de naçaõ Portuguez , e Liboneníe» He eíla Chro-
nlca tida por muy auíhentica, e como tal a aliegaó graves
hiftoriadores , particularmente Jacobo Meyero o mais cia-

fico nas coufas de Flandes com eítas palavras. Bertiniana

chromca affirmant Lyãerictim ?ortugallenfem genere fuijje

e^ ampUJJlma família : Carolo Mãvtello fe adjunxiffe pofU
quam parentes ejiis defecijfent ad Mahometicam hnftetatem.

E quer dizer na lingoa Portugueza : que fe aíiirma na Chro-
tiica de S. Bertin , íer Lyderico de geração Portuguez , de
huma faroilia grandiofa , e que fe paílou a Carlos M-írtello^

havendo íeuspays prevaricado na Ley de Chrifto
,
que
pro-

(x) FêrreoL Locr. hift. Jland.Vont. Heut, tn genealog.

Comit.Yland. fi) Suer*lib. ^. an, 1067^ Santo Anton, in

iifl. Chri/i. Maph. Ub. 14. chron. Vineda lih. 27. c^p^ 2. Mo^
narch. Fran» de Belleforefi. an> franc. Fr, Alonf Maldõn, in

reJ&L chrotwl. Jacob. Miy&rct am* llandr. k i. ãn* jo$.
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profeíTavaô. E porque Meyeio tocou ifto ta6 de paíTo , et
creveremos as n^eímas palavras da Chronica.

De Lyderico primeiro tiof CO dos Condes de Flandes.

Quando los Sarracenos veriian de/la fuerte a hs HeJ^ anãs
,

U7i Cavallero de la regwii de Ltsbona , ò Porttígal , Lhrtjiiã'

no , 7710ço de Jangre Real Jiu bazer quenta de fus j adres

( pnes dexando la antiga , y natural , renegaron , y recehie*

ron daley delperjido Msíhoyna) [epajò a Carlos Martello^

y Gerardo de Koujillon [or guardar a Dios lafè , que avia

recebido en elbautijmo , y tntlitando en eljervicp deCar»
iosy hizo 77iuchas baçafias , cou que le ganò la lohmtad : fr»
ijiole , y alRey ?ípino [u h.jo tntent} as vieron : delpues le diò

Carlos Magno la tierra de tland^r
, y ejle esel de qu en^ dej"

ceiídieroH los Condes tlamencos* Tuvo por muger la htja dei

fobredicho Gerardo Koufilloa , y en ella un hjo llamado En»
guerano buen Cavallero , y prudente , que le Jocced ò en Flan*

deSt tltas faó as palavras da Chronica allegada por tantos

hiltoriadores , e coníirmada com outro capitulo delia pelos

annos íetecentos noventa e dous, ]

Por ler relaç õ taõ fummaria eíla da Chronica, fe-

guiremos a de Manoel Sueironas coufas de Lyderico : cu-

jo nome moltra bem a nobreza de feu fangue Godo ,
por-

que os nomes de muitos Reys defta naçaõ acabavaõ na dic-

ção , Rico \ como vemos em Atanarico , Alarico , Segeri*

CO, dous Theudoricos, Amalarico» Vuitrerico , e outros,

coai que veyo a perfuadirle Jeronyn^o B ancas
,
que a di-

gnidade de Ricos homens , começida a uíar em Heipanha
em tempo do^ Godos , fe attribuhio no principio aos defcen,

dentes de fangue Real , ampliando-fe pelo tempo adiante

aos que na paz , e guerra faziaõ feitos dignos de memoria

,

com tanto , que tiveíTem conhecida nobreza. E das pala-

vras da Chronica podemos inferir, que foíTe Lyderico de
geraqaõ Godo , e da família dos últimos Reys

,
que prece-

derão á perdição de Hefpanha.
Cornélia (he certo) que fe preverterao

,
principal-

mente as da Religião Catholica , em que muitos pVevarica-

Aa 2 raô

(i) Chrornc, deS, Bertin an*7%%. (z) Blancas coment,

Arag* tií, de Oj timat.
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raõ por ter melhor lugar entre os Árabes, huns feguínda
em feus exércitos o Conde D» Julião , e outros governando
os lugares em que ficarão moradores. Com alguns deites in-

tentos deviaô os pays de Lyderico degenerar de fua antiga
nobreza

, paííandofe à crença da ley do pérfido Maf^ma,
peite do mundo, e caftigo daChriíiandade. Eílava eila ar-

reigada taó de veras no coração do filho
,
que naô. bailaria a

perfuaçaõ defeus pays, para o mudar delia \ pois vemos ,

que os negou , eperdeooamor dá pátria i buícando-a em
Provinciaò^ eílranhas.

Pelos annos fetecentos feíTenta e cinco , começarão os
hiíloriadores a fazer menção das coufás de Lyderico ,alar^

gando as ate"" o de oitocentos e oito , em que foy o de fua
morte, pelo que alguns duvidarão delias, tomando por
fundamento fua larga vida,e que de oitenta annos , lhe na-

ceíle Euguerano ieu filho.e fucceíTorrcomo fe fora rRÍlagre,e

naó couía natural , o gerar demais idade , principalmente
naquella , em que os vicios, edilicias, naõ tinhaó come-
çado a corromper as naturezas como agora. E conforme aos
annos , que concedem de vida a Lyderico

,
poucos devia

ter, quando fahio de Portugal, pois Lisboa íe entregou a
Abdelaziz no anno fetecentos e dezafeis , e delle até ode
oitocentoè' e oito paíTarao noventa e dous , com que por for-

ça , havemos de conhecer > que doze , ou quinze annos
depois, que Liiboa eítava fujeita ao fenhorio dos Agare^
nos, paflbu Lyderico a Flandes : onde começou a íervir a
Carlos Mavtello^ey de França , a qual naqueile tempo fe

eftendia até ar^^lgica ; cujos naturaes qualificou Geíar por
niais valeroios.

Deu moftras Lyderico de feu illuftiílimo fangue. no
valor com que o derramava, no ferviço delRey , que o fa-

voreceo com honras , e mercês : nas quaes confiíte o animo
intrépido , com que fe cómmettem as emprezas mais arduaf?.

As em que íe achou Lyderico Ihegrangearaõ reputação , e
o governo da coflra , e mar de Flandes

, que adminiílrou

com fingular prudência , principalmente , quando Carlos

defterrou para os lugares da Provincia os rebeldes, e obíti-

; nados
(I) jf«/. Cej, m Commenu
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hados Saxones: os quaes forao por elle repartidos tanto á

fua íatisfaçâõ , que lhe deu o titulo de Almirante, e Gra-

íier de Hariebeque /.a qual correfponde ao de Eícrivaõ da

puridade,e depois lhe deu outro mayor
,
que foy o de Fore-

íleiro de Flandes ,
psra elle , e feus fucceíTores , fem mais

recoíihecimentt) ,
que o da omenagem ,, que havitõ de fa-

zer aos Reys de Fraii<^a#

Morto Carlos- MarteUp entrou Pipino feu íi^ho na-

quelle Reyno , em cujo ferviço moílrou Lyderico a lealda-

de dos que fizera a feu pay , adquirindo agradecido, o que
outros perdem por ingratos. NaÕ o foy Pipino- a feus vaJe-

rofos feitos, porque os remunerou com novas honras, e
accrefcentamentoSjna authoridade , e terras , que lhe agre-

gou ao governo ,
que tinha dignamente merecido pelo va.

Yox , e prudência com que nelle íe houve , ja com titulo de
Almirante de França, defendendo dos infultos dos bárbaros^

acoíla maritlma ,
que há de Anvers até Bayona.

CAPITULO XIII.

Em que fe profeguem as couÇas de Lyderico
ctèft^a7?iGrte>

Continuou Carlos Magno as mercês de feus paíTados
fazendo doação a Lyderico de Harlebeque onde reti-

rado fe câfou com Hermengarda , filha de Gerardo de Rou-
fillon 5 mas durou-lhe pouco eíle focego

, porque no anno
fetecentos noventa e nove , começarão os Normandos Sep-
tentrionaes a comnietter os Saxones , e Frifones t cuja vio-
lência os obrigou, a fe íhe fazerem tributários , e querendo
com a mefma moíeílar a cofia de Flandes , faraó reprimidos
pelo vallor, e armas de Lyderico , alcançando delles muitas,
e gloriofas vidorias : as quaes attribuindomais a favor par-
ticular do Ceo , que a outros meyos humanos , incertos por
fua inconftancia, em fazimento de graças mandou edificar,

na villa deBruxes,hum Templo dedica^^.o à Virgem Senho-
ra noíla^pelos anncs oitocentos e hum , em que Lyderico re-

fidia
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^

fidia com fua Corte e^i Harlebequs » quando lhe derao no-
vo cuidado as íuperitiçoens , e ritos Gentílicos , em que vi-

viaõ os idolatras Síxoíiôs novamente deít-jrrados aFiandss
por Carlos Magno.

Affligidiífimo fe achava o infigne Portuguez coníide-

rando , como poderia deíarreigar dos coraçoens de taó belí-

cofa gente a idolatria, em que permaneciaó, epara havec
de extirpar feus erros , acodio aos remédios divinos , fun-
dando em diveríos lugares , Templos , e cafas de oração

,

em que fe pedille a Deos a redução daquelles povos: a qual
encarregou a Prelados , e peíToas doutas, que com piedade,

e zelo Cat "lolico , os começarão aiaítruir, e cathequizar
nos myílerios de noíla Santa Fé , ate que verdadeiramente
a profeííaraó , apartando-fe de íeus dia!3olicos erros, eá
fua imltjçaõ ( atraídos da fama » e virtudes de Lyderico ) fe

moviaó de íuas terras, muitos eítrangeiros , bu cando na de
Flandes remédio para as almas , recebendo o tíautifmo,e
para as vidas comos lugares ,

que habita vaõ
,
por concef-

fa5 de Lyderico.

Com eíte penfamento violentado Bagos Rey de Ir-

landa , com as furioías armas dos inglefes , fe retirou a

Flandes: onde achou tsió bon refugio em Lyderico
, que

debaixo de pretexto de reweber a Fé de Chriílo . Jhe dotou o
lugar de Câííânt

, que logo fortificou , e baptizando-fe go-

zou delle, conforme a condição , com que lhe foy dotta-

do. E porque naqueHe tempo havia em toda a Província

muitos homens facinerofos: cujos incultos naó deixavaó
viver os moradores com focego i parando entre elles o tra-

to , e comercio i com que os povos íe fazem mais floren-

tes \ Lyderico por força de armas , o < lançou delia , e de

todo feu eftado, que ficou livre de íalteadores , nos qua-

es executou riguroíos caíligos, e por meyodelles, fe vio

Flandes reftituida à íua quietação antiga , cobrando o nome,
que tinha perdido , e Lyderico o de piedoío, e Religiofo

Príncipe.^
' Tal fe moftrou na edificação, e dotação da Igreja

de S. Salvador de Bruxes, e na reteníaó , que fez dos mini-'

mos filhos dos Hunos , e Vândalos idolatras , os quaes ex-

pui-
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pulfou da Província , havendo coníultado o Emperador

,

mandando inftruir na Fé Catholica aquelles innocentes j e
RO ireyo de todas eilas íantas occupççoens , conlervou
fempre ém feu peito a liberdade Eccleíiaítica , fem o perder
de íua authoridade , a qual rendeo erma vida aos trances

da morte
,
prevenida no juízo de muitos , com o final da

Cruz , que íe vio na Lua dous annos antes. Os da vida defte

Principe, foraõ igualmente chorados de íeus vafíalos , ve-
nerando em lua memoria muitas da grande piedade , que
nelle reconheciaõ , valor^ e obras heróicas , com que o ac-

clamaraõ em tudo grande, attribuindo lhe o principio de
fuás grandezas : as quaes a fama publicará fempre de Lyde-
rico a pezar da invejofa antiguidade

,
que linha cccultado

eíta illuftrç gloria a Portugal.

Morto elle foy lepultado na igreja de Harlebeque ,

da qual tomou o apfellido conforme ao difpoíto em íua vi-

da, ficando Euguerano, feu filho por íucceílor , doellado ,

que lhe foy confirmado por Carlos Magno. Naceolhede
Hermengarda deRoufrUon, da qual diz vSueyro

,
que nao

foy filha de Gerardo ; no que outros difentem , dando vá-

rios nom^s a m.olher, com que onoílo Príncipe foy caiado;

e em feu filho Euguerano , e íua deícendencia fe continuou o
íenhoriodaquelle eftado. Todas eílas noticias devemos a
nofio patrício Manoel Sueyro , que as defcobrio íua d^ ligen-

cia nas Chronicas , e outros authenticos documentos daquel-
la Provincia , e a elle como Author defta Relação íegui:

mos por íua grande authoridade.
i

CAPITULO XIV.

Do principio da rejlauraçao de Hefpafiha afeita pel^

Infante D Pelayo , efeusftícceffcres até Z>: Jf-
fonfo o Ca/h ^ o çial gajikou Lisboa aos Mou-

ros^ com a certeza
,
que la ntjiú íh ateria.

o Primidos da tyrannia dos bárbaros Africanos paíTavaõ

noíTôs aiitigos Poituguezes fua íervidaõ ,
quando to-

-OiOtt
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mou Deos noílo Senhor por inítrumento da liberdade doar

Hefpanhoesao Infante D. Pelayo: o qual retirado nas Af-
turias começou a governalos ; dando a conhecer aos inimi.

gos , qme fe nao tinha extinguido o valor , e brio da naçaÓ'

Gothica-, e desbaratando em bem peleijadas batalhas > Jhe

grangeou o favor do Geo , e feu valeroio braço o nome de
Key , com quefoy acciamado aos fetecentos e dezoito zm
nos do Nâfcimento de Chriílo. Herdarão feus fucceífores

com o Reyno de Aíturias a continuação das conquiítas , e
vidlorias ; e com as que D. AíFonlo , cognominado o Catho-
licQ , alcançou dentro em Portugal, ganhando algumas Ci-

dades , e lugares importantes , extendeo os curtos limites
,

que naquallas montanhas poíTuia , e pela grande potencia
,

e vezinhança dos bárbaros , tornou alargalospelos naõpo»
der confervar.

Dilatou D. Affonfo o Ccifto eftas conquiftas , ven-

cendo os Mouros dentro em Portugal , fendo a principal de
todas a infigne Cidade de Lisboa

,
que por fer coufa tanto

de noíTa protiíTaó , diremos o que nos hiíloriadores acha-

mos efcrito íobre eíla riiateria. Conforme a melhor opinião,

entrou D. Aftonío no Reyno de Aílurias pelo raez de Se-

tembro do anno íetecentos noventa e hum \ e no terceiro

de íeu Reynado hum poderofo Capitão Mouro ( ao qual os

hiíloriadores Heípanhoes cham.aô Mugahir Mohet, ou Nu-
gariz ) juntando hum numerofo exercito d^ oitenta mil

combatentes , entrou por Aílurias, pondo aferro, e fo;

go tudo o que topava.

Fr. Bernardo de Brito, tem para fy , que eílít Mou-
ros faí)iraò de Portugal , conjedurando com- algum funda-

mento fer Mugahit ienlior de Lisboa, deííifindo-o dofuc-

ceíío, que logo fe feguio , fendo eíla Cidade ganhada por

EIRey. Achou-fe ^\\q deíaperfebldo com o inopinado aiíal-

to dos Sarracenos , mas convocando a gente que pôde, veyo
com

" (i) IÇiãor. Vacenf- bift. Hijpan. Ltic. Tud. hifl. Hifp. Mo-
ral, l. 5. cap. 2. Arch:ep. Rud.lií?. 4. cap. 2. (^) Sehaft. in i.

Sampyr.& Ifidor. in hijl, Rifpan. Ruder, Arclnep^ lib 4 ^8.

Moralh i^i.c. í^í^^^^i-Cí) Fr. BermrdM. j.cih Mo"
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com ella demandar íeu exercito , que carregado de deípo-

jos fe vinha retirando das Allurias , parece ndu-Jhe , que nao
haveria quem ouzalle nianter-Jhe campo. Chegou o de El-

Rey a hum lugar chamado Lodos *. já folie por ler próprio

de alguma povoação : já por ler empantanado de lama-
roens , e lagoas ,

porque com eíla duvida faUaõ delle Mora»
ies , e os mais hiitoriadores > fem fe determinarem , em q
parte foíTe: poíto que Fr- Bernardo de Brito lhe pareça,

fundado em algumas conjeduras
, que foy em Portugal o

lugar da batalha.

Aos bárbaros aprefentou o animoío Rey , cedendo
nella fua fúria ao esforço Helpanhol

, porque foraõ desba-

ratados > e vencidos, chegando a mortandade a fetenta mil
delles : os quaes perecerão ás mãos dos noUos , e aíFogadot

nos atolleiros
,
que ferviaô de laços aos que fuglaõ

, porque
quando Deos quer ajudar fua caufa os próprios elementos
pelejaõ contra os inimigos. E por fer eíta a primeira vido-
ria, que El-Rey delles tinha ganhado a eítimou t^nto ,que
determinou dar conta delia a Carlos Magno Rey de França :

cujos valerofos feitos, eraõ naquelle tempo muy celebres,

para o que ellegeo a dous Cavalleiros de fua cafaichamados
jFruela , e BafUio ,

pelos quaes lhe inviou huma folennif-

fima embaixada : cuja íubílancia continha a relação da vi-

ôona paliada , e procurar fua benévola correípondencia. E
como eíla íe liga com dadivas» que conciliaó as amizades
mais finas , levarão os Embaixadores para Carlos muitas ar-

mas , cavalos , eícravos , e huma grande tenda de campo
rica , ecuriofamente lavrada.

Achava-í'e Carlos na guerra de de Saxonta : on-
de lhe deraó os doens

,
que levavaô , e conta Morales , de

quem he eíta relacaõ , que foy eíla eu bayx ida pelos sn-

nos fctecentos noventa eoito, feptimo do Reynado del-

Rey , e o quarto depois da vidoria paííada. O que os hif-

toriadores Francezes , e Heípanhoeseícrcv^m deílaembay-
xada he naõ ferem os doens

, que ElRey enviou a Carlos i

dos que ganhou na batalha de L^tos , fenaó na conquiíl^ ^e

Bb Lis*

(i) Aiã,Vien.aat.6.Baron. tonu^.fag $i,Egkiarty
in V ãa Caroli* Anu* Franc. an, 798. Blada loco citato.
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Lisboa^ e eíla he opinião commú a de Addon Vienenfe, Ba?
ronio , Eginartho Secretario , e genro de Carlos Magno ,

Author dos Annaes de França , Fr. Jaime Bleda , D. Martin
Carrilho, e outros. O Cardeal Baronio tem para iy, que as

Etrbayxadas foraõ duas , e affim a daõ a entender alguns
dos Authores ai legados-

Bloiido, e Tarcanhota referem fer taõ contínuos os
aííaltos, com que os Mouros de Lisboa faziaõ eftragos em
terras de Ghriílios, que obrigado ElRey D. Affoí.fo de
feus clamores, determinou porlhe cerco , e conjedura Fr.

Bernardo com bom difcurfo , íerem eílas entradas por mar,
aproveitandofe da comodidade do porto » porq o fertaólhe .

eílava todo fugeito. Foy a Embayxada em occafiaõ taõ op» '

portuna,que dezejava Carlos Magno no mefmo rempo rom-
per a tregoa,que tinha aílentada com os Mouros de Aragão^
e Catalunha

, porque os Chriftãos de Barcelona , recebiao
graviíBmos danos.

Era efta Cidade de Barcelona fugeita a Luloroqual
fendo compelido por Allitan Mouro poderoío a fazede íei*

valTalIo , ganhou defpois a C,aragoça , as qu^aes eftavaõ á
devoção de Carlos *. o qual irritado com citas perdas , e ven*
f^o aberto caminho a feu dezejo com a embaixada do Cafto ,

aíTentou de quebrar logo a tregoa , que tinha com os Mou-
ros , refpondendolhe quanto eftimava a conciliação de íua
amizade , é que o ajudaria com fuás gentes ,

para que poni
do cerco aos de Lisboa , elle a hum melmo tempo, lhes íizeC»

fc guerra por Aragão ^ e Catalunha.

Certeficado D. Afonfo da vontsde , com que o Em*
parador recebera a embaixada, aguardou a cavalaria

, que
3he mandava de focorro , com a qual » e gente de feu Rei-
no

, juntou exercito baílante , para começ.-^r a guerra, en-

trando em Portugal por Galiza. E conta Luis de Marmol

,

que no mefmo tempo mandou Carlos notificar a Àliatan , o
quebrar-

ei) D. Martin CãviUoVKcent, Z.mjine. (2) Blonã^^

m vità Caroli, Jacoh Meyer» lik 2. ann> 79 B. (4) M^r-
vtúi^ iih 2. cap^ 2 1 . tlatina in víta Leonls i^ FJaps mcSron^



ê grandezas ' de Lisioa. 1 9 %
iguebrafitamento datregoai que com elle tinha, porque a
âílo o obrigavaõ as muitas holtiJidades , com que vexava os
Chríftão& íeusconfedeiados: em cuja defenía entrou Jogo

pelas terras do Mouro , ganhando-ilie muitas» villas, e lu-

gares.

A conquifta dos de Portugal profeguia ElRey D. Af-

fbnfo , com a meíma felicidade , deílruindo , e aíTolando

^odos aquelles por onde paliava , em que fe naõ detinha

muito, porque feu principal defignio era, chegar com o
exercito viétorioío a poríe fobre Lisbc|| , antes

,
que a incer-

ta fortuna da guerra defmentille as occaíioens profperas,

que lhe oíFerecia.

Aproveitou-íe ElRey da que tinha prezente , fa-

zendo marchar o campo , deu viíla aos muros de Lisboa , a

que logo começou a dar porfiados combates ; nos quaes le

defendiaô os de dentro com galharda refiftencia , continu*

ando-fe o cerco com algum fangue dos noílos ; cujas gotas fe

pagavaõ com muitas vidas dos inimigos , dos quaes ceden-

do a ohftinaçaô ao ardimento dos combates , foraô entrados

por aflalto \ executando nelles a fúria militar dos Chriftãos

a vingança de feu juílo ódio , com o qual matavaó nelles

taó íem piedade , que a mayor parte foy paílada à efpada f

e a Cidade metida a íacco : na qual a iníaciavel cobiça dos

vencedores achou baftantiflimo deípojo com que mitigírfe,

que por fer eíla Cidade refugio de piratas , fe achavaó nella

taópreciofas riquezas dos Chriitâos, que naõ acabaõ os hií-

toriadores deencarecelas.

Repartio ElRey pelos eílrangeiros a parte , que
lhes tocava : os quaes ficarão fatisfeitos de íua benignidade,

e condiçiô liberal , com que os Pfincip;iS co npraó.as vonta-

des de todos ; e por moílraríe agradecido á que o Emperador
lhe moílrou em tal focorro, lhe tornou aiaviar a Fruela , e

Bafrio » que foraóos primeiros Embaixadores, para que
relatandolhe o fucceffo da vióloria , lhe aprezent^iíTem dos
ricos defpojos delia muitas armas, cavallos , e cativos Niou-

rifcos, com hum pavelhaô , ou tenda de campo, de obra,

c grandeza maravilhofa.

Aílim fe coUige de alguns hiíloriadores particularmen-

Bb 1 te
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te do Cardeal Baronio , o qual diítinguio eftas duas embai-
xadas, com aS íegulntes palavras: írequeritatum namque
ah eodem Adelfonjo muneribtis ^ atque fegation bus tpjum
Carolum Imperatorem , pariter Francomm Annales edocent ,

fiquidem aíiquaítdo per trocam legatum papil.onem mr^e
pulchritudiws ad Carolum , Adelfonjuí ywfit ; pofiea verá
alia legatione exibiat per eundem ^roiamac Bafilium minubi-

' as de expugnaia Ulyffipone ,
ò^ a Sarracenis vendicata ad

eundem Ca^^oluyyi fnijit ^ captivos Mauros , loricas , atque\
mulos idque , anno^Redemptoris leptingefimono nage/irna

ociavo, E ainda , que Baronio parece íer de opinião , que
a tenda de campo foy com a primeira embaixada: com tu-

do , o que Morales , e os mais allegados , feguem por maia
verdadeiro he , íerem todos os deípojos dos ganhados em
Lisboa.

Chegados os Erobaxadores a Aquifgran : onde ( diz
Paulo Emilio, que o Emperador eílava ) lhe olíerecersõ o
preíente

,
que levavaó, fazendolhe huma larga oraç-õ

,

em que recontarão feus louvores , attribuhindolhe o bom
íucceíTo da conquiíla de Lisboa. E accreícenta o Author
dos Annaes , que os Embayxadores foraó remunerados de
Carlos com grandes honras , e mercês-

Chegou logo a fama deíla vidoria aos Mouros de
Barcelona ( dos quaes efcreve Fr. Bernardo) eílarem con«
federados por mar, com os de Lisboa , e perdendo o ani-

mo com o vencimento dos noíTos , temendo fimilhante Íuc-

ceíTo, e vendo que perderão os feus taó forte Cidade , def-

confiaraõ de poderfe defender , e voluntariamente fe entre*

garaõ a arlos, para que uíaííe com elles humageneroía
magnificência Qut 'y^Tí? ( diz Platina ) in prefidio Barci*

fione erani Carolo audita Adelphonfi viãoria , fe confejlim

dedimt. E taõ grande era o conceito , que os Mouros de
toda Hefpanhatinhaõ da fortaleza, e fitio de Lisboa , que
vendo-a rendida , íe entregarão logo.

A mayor parte dos hiíloriadores allegados concordaõi

em que ElRey D. AíFonfo ganhou Lisboa o anno de fete«

centos

(i) Baron^ loco cttato. (i) Platina invita Leouister-^

cetra.
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centos noventa e oito : fò Luiz dei Marmol alarga efta jor-

nada até o de oitocentos e ties. E podemos ter por certo,que

em taõ fannofaconquifta fe fariaô feitos dignos de eterna

niemoria, dos quaes nos naõ ficou mais noticia
, que a que

nos daõ os hiftoriadores eltrangeiros
,
porque noílbs nstu*

raes fe empregavaõ fomente naqueUe tempo na expugna»

çaõ e conquilta dos lugares , que os Sarracenos lhe occu»

pavaó f valendofe da efpada , e naõ da pena : cujo exerci-;

cio requer hum animo tranquillo, e mais defoccupado»

CAPITULO XV.

De como Reinando em Hefpanba D. Jllonfo y que eha-

marao o Âlagno
, fe troucherao a eVa os corpos

de Santo Adrião , e Natália , efeu martí-

rio com o de Qtitros companheiros^

DO reinado de D, Alonfo o Caílro , até que o chama
rsõoMâgno, fe nos naó ofFerece coula, que toque a

noíTo intento. E porque nefte tempo chegarão a Hefpanha
as fagradas reliquias dos Santos Martyres, Adrião, e Na-
tália , e feus companheiros, que Lisboa pia , e religiofa*

mente venera , nos pareceo contar em fumma o como , e
aonde padecerão, e os cafos porque vieraõ parar 2» eíta Ci-
dade. Para o que havemos de prefuppor , que entre as mais
couías Ecclefiáfticas, com que ella fobre-maneira eftáenno-
brecida, he o Convento de Chellas: o qual ( como havc»
mos tocado em alguns lugares deíle livro ) foy templo das
Veftaes , ro tempo da gentilidade, e no da primitiva Igre-
ja dedicado ao iníigne Martyr S. Félix : cujas relíquias nel-
le foraõ depofitadas com o sÔedlo , e devoção do povo deíla
Cidade. E nao he menor encómio poíluir o ineítimavel the*
zouro das reliquias de Santo Adriaõ , Natália, e fcus com-
panheiros

, que por divina permilTaõ aportarrô rohigar^
em que eítá fundado o meímo Convento , em que difcurfa*
remos, quanto pôde averiguar rofla diligercis*, prrqiieaté-
gora andou errada 3 opinião vulgar

,
que naô fazia difiinc-

ça3
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^ió das vind.Hs dos corpos liaítes Martyres, e de S. Félix,

que Jie muito mais aatíga $ em que naò cahirao alguns de
noffog Authores , até que o advertirão os Padres Fr. Luia de

Soufa, e Fr. António Brandão.

Huma das principaes Cidades , em que os Empera-
dores Diocleciano, e Maximiano deixarão niayoresíignaes

deíua impiedade, foy a Nicomedia de Bithania regada

xom o fangue de infinitos Martyres , que durante ícu Impe^
rio nella padecerão. Hum Telles foy Adriano: c qual entre

fervoroías acçoens brios da mocidade , e favor de Maximia-
no , fez mais calo da nobreza , que podia adquirir por Mar-
tyrde Chriíto, que da herdade defeuspays, e antepaíla-

dos. O motivo, que teve para feconfellar por Chriftao

foy , julgar da conlbiicia . com que os via padecer : fer 11-

luftraçaõ fuperior, a que movia feus aíFedos com tanta in-

tegridade.

Pela que moítrava Adriano em fua confiíTao foy met-

tido no cárcere aggravandolhe as prifoens , de que Natália,

fua eípota^teve logo noticia , e como Ghriílalocculta ceie*

brando tal felicidade , 1 lie deu delia os parabéns com júbilos

de alegria , animando -o a íbfrer o« tormentos jcom palavras

taõefficazes, que Adriano, e outros vinte e três compa'
nheiros cobrarão novo animo para os padecer.

De algumas leves prefumpçoens infirioa fanta ma-
trona ,

que íeu marido havia retrocedido neíte fanto propo*

íito-, o que lhe afeou culpando tal inconílancia com pala-

vras figniíicadoras de dor , e magoa , que lhe caufava: masi

^ficando fatisfeita com fua repoíla, lançada a feus pès lhe

:pedio perdão , e tornando com elle ao cárcere confortou os

companheiros , limparidolhe as chagas, e curandolhas com
multa caridade. Chegado o. dia deputado para o martyrio :

no qual foy Adriano prefentado ao tyranno com a mais com-
panhia, que o animava a fofrer os tormentos /julgando

desfaleceria no rigor deUes por fer mancebo, mas naÕ po-

dendo

(i) Duart Numz. in dtfcr. Lufitan, cap. 76. P. António

indifcto Luíit. foL 5'48. Fr. Lul^ de Souja Hb- i. cap, 28-

chronic, S, Domintci. Surius tonu$,die 8.1 Sept* MombnmSj
tom r. BedainMartyrolog.
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dendo elle diffuadillo de leu fanto propofíto ", o mandou
açoutar , e por quatro infernaes miriftros quebrsrlhe 05

membros, e oíTos com paos nervolos , e o ventre, que
lhe rafgaraõ , e delcobriraó , até parecer os inteftinos ; e
nefta forma foy tornado ao cárcere , ácompsnharKioo Na-
tália íua efpofa , atè chegar a elle , e entrando der^tro lhe

alimpou, e curou as feridas, e aos outros Martyres , dé
que tendo noticia o tyranno lho prohibio dalli em diante :

mas a confiante matrona dando moílras , de que o medo naS
acobardava íeu valor , defmentindo ofexo femenino, com
habito de varaõ , cortado o cabello , entrou no cárcere para
animar os fantos Martyres com outras molheres pias.

Sibido pelo Emperador o que paíTava » tomado de
^iaboJico furor > mandou quebratlhe as pernas em huma b!^

gorna : ajudando Natália aos executores deitas crueldades,

para que feu marido padeceíle mais tormentos , e á fua inf-

tancia lhe foy cortada a maô , entregando nefte o efpirito

a feu Creador , e nos outros vinte e três Martyres fe exe-

cutou a mefma crueldade , mandando o tyranno queimar
feus corpos em hum forno acefo , de que ficarão illeíos^por

divina permiílaõ com terremotos , trovoen^ , e relampa^
gos

, que fobrevieraô , pondo em fugida aos infiéis , dan-
do lugar a Natália , e ás mais m.olheres Chriftãas» para re»

colherem os lantos corpos ^ que acharão inteiros , e levai-

los por mar a Conftantinopla: Natália tomando a maó de
Santo Adriaõ envolta em ricos panos a guardou , coma joç
ya de muito preço»

.
Era a fanta matrona de nobre gersçao , rica , moça;

e fermofa ; partes principaes para hum illuílre cafamento ^

de que ella pedia a NríTo Senhor a livraíTe com afFeduofas
logativas, porque hum Tribuno a tinha pedido por molhef
ao Emperador: mas ouvindo o Senhor fuás oraçoens , na6
permittindo

, que outro maculaíTe o thalamo de Adriano »

,cujos merecimentos lhe reprefentou ; lhe foy revelado por
meyo dos gloriofos Martyres , a que no cárcere tinha fer-

vido, partiflea Conílantinopía, onde eíiavíô feus corpos,
porque livre da violência , que temia

,
partiria a gczar cona

«lies o premio de feus trabalhos.

Dei.
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Deixou Santa Natália fua cafa , e fazenda , e com a

fnãy 4e S. AdriaÕ
,

fe embarcou para Goaílantinopla , onds
chegou, e no meyo de hum leve íoao deu a alcna a feu Cria-
dor , na cafa em que eftavao os corpos dos gloriofos Mar-
tyres. E ainda, qae S. Adrião padeceoa quatro de Março
do anno de, trezentos e féis , e S. Natália o primeiro de De-
zembro , celebra a Igreja fua feita a oito de Setembro , que
he o dia em que feus fagrados corpos foraÔ tresladados a
Roma. Aíílm o declara o Martyrjlogio Romano com Baro-
nio feu comraentador.

CAPITULO XVI.

De como or corpos dos Santos Martyresforaotresla*
dados de Roma a Hejpanha , e algumas coufas

• tocantes a ejta matéria.

REynando era Hefpanha D. Alonfo , a quexhamárao o
Magno , enviou a Roma por feus Embayxadores a

dous Presbyteros chamados Suerp , e Siderico , fuplican-

do ao Papa Joaó oitavo ( entaô na Igreja de Deos preíiJe i-

te)que interpuzeffe fu^ authoridade Apoftolica naconfa-
graçao de Santiago , por elle editicada com g^^ande fum-
ptuofidade : e que raandaíle fazer erecção da de Oviedo em
w^rçebifpal , e Metropolitana , e juntar Concilio Nacional
para a boa direcção das coufas Ecclefiafticas do Reyno.

Defpachou o Summo Pontífice os dous clérigos com
breve para ElRey»e por íeu Embayxador particular â Rey-
naldocom outro breve , e pelas copias ,

que trazem Mora-
les, e Baronio, Icguindo ao BifpoSampyro, confta pedir

ô Papa a ElRey focovro de certos cavallos Alfarazes
,
para

reprimir a fúria dos bárbaros , que então infeílavaÕ a Itália,

e por final de agradecimento lhe mandaria por quem os le-

vafl^e reliquias do Apoftoló S. Pedro.

ERa

( I ) Martyrolog,Rom. die y . Septewbris. Et Baronius ibu

{i) Moral. l,i$.c.io.e lo^Sampyy, hi[l. Hijp. Barontom.

10, m. ^"ii^pag. 581.
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Eílâ Embayxada tomáraõ alguns Authofes por funda-

mento, para confirmarem a vinda a Hefpanha dos corpos
de S. Adrião, e Natália , principalmente Ambrofio de Mo-
rales, que notou , palpou , e vio a njayor parte do que
efcreveo em fua hiítoria. Procurarão os modernos defcobrir

algumas coufas , de que Morales naõ teve noticia . mas fe-

guindo o íempre com o norte principal de feus eícritos. Nos
que tirou a luz Fr. Prudencio de Sandoval Ghroniftd mor de
Filippe III. Bifpo que foy de Tuy , e de Pamplona , mof-
trou grande erudição , e diligencia: mas he foiça advjrtir

alguns lugares , em que o achamos encontrado com Mora-
les , fem fazer iuizo nas authoridades de ambos.

Paliando Fr. Prudencio da fuadaçaó do Moíteiro de
5, Adrião diz , que ElRey D. Alonío venceo ao Mouro
Mugaith , o qual tinha entrado nas montanhas de Aílurias

com copioío exercito , matasdo lhe delle fetenta mil ho-

mens em hum campo chamado Lutos nas veigas de Lunie-

go; eque fujcedeo eíla vidloria na era de novecentos e
dozeannos, aos oitocentos íetenta e quatro do Naícimen*
to de Chriíto , e que em agradecimento drlla enviou ao Pa-
pa a embayxada, que deixamos referida. E em outro lugac

confirma o mefmo Fr. Prudencio efti relação , acrefcentan-

do
, que reípondeo o Papa benevolamente , com o Legado

Reynaldo, pelo qual pedia a ElRey o focorro decavalla-
ria naõ uTada em Itália.

Antes que paffemos adiante advirtiremos o engano ;

(^ teve Fr. Prudencio nefti relaçHÕ,porque EiRey D. Alonío
o Magno naõ foy o que venceo ao Mouro Mugaith na ba-

talha de Lutos , fen3Ô o que chamarão o Cafto : o qual co-

meçou a reynar ( conforme a conta de Morales ) aos fete-

centos noventa e hum annos do Nafcimento de Chriíto , e
alcançou a vi dória no de fetecentos noventa e quatro, e ter-

ceiro de íeu reynido D;;;llc até o tempo finalado por Fr.

Prudencio paíTaraõ oitenta annos , e em todas as hiftorias

Ce de

U) Fr. Vruden tit^ dei Monaflero de S Adriatu (2) Idem
inannot. ad Sam/yr. Cj) Moral, Ib, 13. cafh 19. Vr* Ja'me
ihleda Chron. deíof Mores Ub, 3. catu 10. Sampyr.hift.HiJp*

& F. Fn/á. annot, adeum*
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de Hefpanha fe attribue a vidoria ao Gaílo, e 'naO ao Ma-
gno: na qual eíte Author fe devia equivocar , íeguindo a
bampyro, porque a batalha de que elle trata , le deu aos
Mouros de Córdova , que tinhaó entrado por Afturias cona

poderofo exercito j e he muito poílivei , que o Capitão fe

chamafle Mugay , ou Mugaith , como o outro, e quedif-
to procedefle a equivocaçaõ , fendo as batalhas diíiC< entes,

a primeira no lugar de Lutos, e a fegiúida no de Luniego.
Naó eícreve Morales, que Eii^ey D. Alonfo man-

dafíe ao Papa o foworro
,
que lhe pedia , e Fr. Prudenoio o

afíirma dizeado
,
que com huma tropa de ginetes paffaraõ a

Itália alguns Cavalleiros principaes , e com elles~oConde
Gifualdo fenhor das montanhas de Bonal , e hum dos pri-

meiros do Reyno \ o qual pedio ao Pontífice os corpos dos
Santos Adrião , e Natália

, que de Conftantinopla fe trou^

xeraó a Roma , e fendo-lhe por elle concedidos com outras
relíquias : o Conde as trouxe a Hefpanha , como conílava
de certas memorias Gothicas, e de hum pedaço de Chroni*
ca da igreja de Oviedo. E acrefcenta elte Author , que El*

Rey D. Alonfo alcançou parte deitas relíquias \ e fundou
no vallede Tunhon em Âíturias hum moíleiro da ordem
de S. Bento, dedicado a eítes glorioíos Manyres: a cuja

confagraçaõ fe achou ElRey com fua mulher D. Ximena,
começando defde entaó Hefpanha a devoção deites Santos,

e fundar-fe-lhes Igrejas j e efta mefma relação íegue Fr, An-
tónio de Yepes»

Confirma Morales a Ahbadia de 1'unhon feita por
ElRey Dom Alonfo no anno de oitocentos e noventa, da
advocaçaõ deites Santos , com huma efcritura Original dâ
Igreja de Oviedo » fua data no meímo anno , c naõ fe decla-

ra nelia , que eíte iòô alii euterrados, parecendo fundado em
boarazaõ, que pois implorava feu auxilio declarafle eíta-

re V os corpos no Moíteiro
, que mandou editícar. E ainda y

que Morales nao traz á letra toda a efcritura, he certo >

que dizendofe neUa ,
queos Santos j:azi: ô nel]e,o efcreveria^

nao cal^^ndo couía de tanta importância» principalmente

fendo diligentiíCmo em averiguar as dos Santos de Heípa-
aha

(2) Ye^es £om,\ cent- 5. r. 2.
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tíha com toda a pontualidade: ccmo íe rê em diíFerentes lu-

gares de íua hiíloria , em que fe moftrou efcrupuloío de
lhe atribuir , os que naõ lhe tocavaõ. E o Meílre Gil Gon-
^ales de Ávila , tratando dâ fundação da mefma Abbadia » e
coníagraçaõ feita pelos Bifpos Herminigildo de Oviedo

,

Silnando de Iria, Naufto de Coimbra ,t eRanulpho de Af»

torga , naõ diz
, que os í>antos Martyres nella eftiveíTem,

Naõ relata Morales, que o Papa defle ào Conde
Gifualdo os corpos deites Santos ; he coufa digna de pon-

derar , como naõ leo eíle Author os livros da Igreja de O^
viedo , de que ilto conítava ; pois achamos em diíFerentes

lugares de Tua hiíloria , qiie naõ fó delias j mas dos das mais

celebres de Hefpanha íe aproveitou , pondo todo cuida*

do f e diligencia para averiguar fuás antiguidades.

Acrefcenta Fr, Prudancío de Sandoval
,
que achan-

doíe muy velhos o Conde Gifualdo , e Leuvina íua molher

;

fundarão, e dotarão nas montanhas de Bonaldo Reynode
Leaõ hum Moíleiro dedicado a eíles Santos Martyres:

o que conítava pelas eícrituras : cujas copias traz incertas

no lugar citado , e mudandofe defpois para outro fitio per-

to daquelle íicáraõ as (agradas relíquias na parte , em que
os fundadores as tinhaõ coUocado com lugar , e parrochia

deS.Adriaó, e delle foraõ tresladadas por hum Abbadede
S. Pedro de Eslonça , a que a parrochia íe fogeitou, por
cònceílso dos Reys D. Fernando o Magno , e D. Sancha ,

pdndofe na Igreja de Santa Maria, em que eíl^vaõ os

iMôngés. E fe deve notar, que na de S. Adrião, fundada
pelosGondes» havia hum letreiro pela parte de fora, que
declarava, quaes foraõ os fundadores, fem dizer, que alli

eítíveíTem os corpos de Santo Adrião , e Natália , nem ain-

da fe falia nos Santos ,
• camo também em outros dous le-

treiros referidos por Morales , e Fr. ;Prudencio achados na
Igrej-á de S^nta Maria , e S. Salvador , para onde os trasla-

dou© Abbade de S. Pedro de Eslonça. E antevendo Fr. Pru-

dencio, q,ue alguém podia duvidar , fe valeo de huna ef-

Cc a crituraj

(i) Gil Gonçales de Ávila theatr. de Ovhdo foh 17.

(2; T^r, Prud. loco cimo. (3) Moral lib* 16. ca^itu^

&4.
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critura , que foy feita ao mefmo Mofteyro , em ^ue fe fa!2

menção do antigo de Santo Adrião , a qual declara eftarem
as relíquias dos Santos na Igreja antiga de íua advocsçaõ^
mas naõ fe declara nella , que os fagrados corpos , como era

necelTario para affirmar». E mayor diíiiculdâde íe ofierece era
outros dous letreiros

, que diz o Author allegado le achaa
na Igreja de Santa Maria

,
para a qual os Santos foraõ tres^

Jadados
, porque fomente apontaõ , que jazem alli os ia-

grados oflos de dous Santos
, por cuja interceílaõ Deos fez

muitos milagres , fem declarar os nomes ,
que tinhaõ, nem

fe eraõ Martyres.

He também coufa digna de ponderação , dizerfeno
primeiro letreiro

,
que íe fízera a tresladaçaô pelo Abbadj

D. Pedro Martines a quinze de Junho do anno mil duzentos
feíenta e oito , e naõ haver no lugar de Santo Adriaó Clé-

rigo , nem íecula^" > que tiveíle noticia dos Santos
,
que efta-

vaó na Igre>a de Santa Maria, Efta ( diz o meímo Author)
que refufcitou Fr.. Plácido Antolinea Abbade de S. Pedro de
Eslonça á fua tnílancia ^ mandando três Monges ,

que def-

cobrirão o preciofo thefouro achando os oflos na Igreja de

Santa Maria , àa, qual os tresladaraõ para o íeu Mofteiro :

aonde os collocaraõ..

Até aqui he relação de Fr. Prudencio de Sandoval>
a quem fe deve grande credito por íua authoridade , e repro*

yar comateilemunha devifta, o que Morales conta i mas
de todos os referidos documentos % na6 confta expreffamen-

te, que alli eftiveíTem os corpos de Santo Adriaó , e Natá-
lia. E quando fe quizefle oppor , que por relíquias de San-

tos ^ fe haôde entender os fagrados corpos: refponderem os.

que nem íempr^ eíla regra he geral,, prmcipahnente fal-

landodelimilhantes fundaçoens y era que os padroeiro^ de^

claraõ fempre o motivo y que tiveraõ para as fazer , deixan-^

do.o em memoria á pofteridade*, e he coufa ordinária enten*

derfe per relíquias de Santos qualquer pequena parte dos of-

ÍQ& , veílidos ,, ou coufa j. que tocaíTe em feus íagradoícoí^

€APt
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C A P-I^¥ U E^^O^ XAII.

Em qtiefe conchie eftarem no Mojietro de Chellas os

corpos de ò'. Adrião^ Natália^ e mais compa-
.

nheirps.

O Padre Fr. António Brandão citandp a Fr. António de
Yepes , e e'fte a Fr. Prudencio concordaô , em que o

Papa deu ao Conde Geíuado eítes Santos corpos , os quaes
trouxe a Hefpanha , com outras reJiquias , e parece coufa

verifiíTiel
, que a volta de Roma foíTe por mar ; pois haven-

do de fer por terrahavia de atraveíTar Itália , porque entaô
eílava revolta com as entradas, que os Mouros nella tinhaô

feito , e por França havia de entrar em Afturias , e parte das

montanhas de Leaó , à que fe reduzia , o que 05 Ghriitãos

poíTuiaó em Heípanha: a que chegaria o Conde pouco an*»

tes de oitocentos oitenta e nove , porque a quatro de Ja*-

neiro do de oitecentos e noventa r' he a data da Eícritura dá
fundatj^jâdo JVJoíteiro de S. Adrião, feita por ERey !>.

Alonío , quando íuas relíquias eílavaò jâ em Hefpanha , de
que fe infere fer a ^ollocaçaó delias nos primeiros annos das
ÉO^quiílas , d^ÊJRey: em, que ao Conde lhe havia de íet

impedimeiito,: caminhar táõ largas jornadas , embarcado
com òs corpos dos Santos martyres,'e arriícados , aquenel-
las lhos trataíTem com alguma irreverência , e defacato: ha*
vendo de paflar pelá$ terras , que os bárbaros cccupavad*
Pelo que parece mais, verifimel , que o Ccnde íeembarcaf-
íe com elles.

' ^O Padre Fr. Lurs^ deSouía he de opinião, queos
(porpos dos Santos chegarão a GheJlas ante? da perdição de
Hefpanha , fem apontar o tempo em que foy , nem as eau-
fas de fua vinda, mas tem contra fy as authoridades ècm
hiftoriadores allegados , as quaes feguindoo P. Fr. António
Brandão y he de parecer , que o Conde spoitou em Liiboa* r

\^it^ r.frde

. {!) Fr. Anton. Brand, ^.p, B 10. r. jé. K2) Fr. luis
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onde deixou aos Chrillãas
,
que nella havia

, parte das re*

]iquias para depofttarem na Igreja de Gh^llas,e parte levou
a EIRey D. Alonío.

Contra ifto le oíFerece huma grande difficuldade , a
qual he , que fe Lisboa era entaó de Mouros , como havia
nellâ Chriitandade , Igrejas publicas, e porto aberto para
entrarem nelieChriílãos.^ O primeiro he mais fácil de con-
ceder, que oíegundo, porque ( como ercrevemos em alguns
lugares defte livro )' permlttiaõ os Mouros, por fuás como-
didades , aos Chriítãr^s, permanecer em fua Fé , e religião

,

ecelebrar or divinos oíEcios , pagí>ndolhe por eíta permif-

fao eKceíFivos tributos. Mas entrarem fuás terras , e cami-

•nhar por ellas , he mais difficii de conceder j pelo que fe po-

ídiâ cora fundamento duvidar de haver o Conde delembarca-

do em Lisboa , ettando em poder de Mouros.
E ainda , que confia das hiftorias de Hefpanha ( co-

nio temos provado )
que ElRey D. Alonfo o Gaito ganhou

a Lisboa \ he certo , que logo fe perderia , porque as con*

quiítas daquelle tempo, eraõ fomente para deftruir , e aC
lolar as terras , que os Mouros occupavaò : as quaes naõ pOi

diiaõ os Reys confervar , pela pouca gente, que tinliaõdá

lhe meter de prefidio : o que também fe verá no tempo
adiante, quando ElRey D. Ordonho IIL de Leão íaqueou

Lisboa , e deftruio fua comarca , e ElRey D. Afonlo o VI.

a ganhou com o Conde D. Henrique feu genro;

E quando fe quizeííefalvar efta difficuldride dizen-

do, que ElRey D. Alonfo Magno conquiítou até á correni

te do rio Mondego .* onde ganhou a Cidade de Coimbra, e

delia continuou fuás vidorias , até a.do Tejo>, povoando
muitos lugares, e que aífim íe-collige da narração , que le-

.vao Biípo Sampyro » éxztnáo *. Et nJ^qUe adflumenTagum
fopulandofrodzícít. E que no.tempo ,^ que ÈlRey chegou

até o Tejo ,
podia o Conde Gefualdo defembarcar em:Lfs-

.boa, e haver facilmente as f agradas relíquias. Se refpon-

de , que a data da Rícriptura ds fundação do Mofteiro áqS,

Adrião , foy a quatro de Janeiro do anno de Chrifto oito*-

cent os e noventa: quando ellas eílavaõ já em Hefpanha i e

. ; ^ COHí

(i) Sampyr. hijl. Hifp.
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conquiíla de Coimbra ( conforme aos dccuít^ntos, de que
Morales fe aproveita ) foy fete, ou oito 8nl:1ofe; sdiante , eôl

o de oitocentos noventa e fete , cu noventíveoito , de que
£e infeie haver fido ,3 colocação das fartas. reJiquias, em
os primeiros annos da conquiíla d^EJRey.

E havendofe de conceder, que o Conde defen bar*

cou em Lisboa íeria^ capitulando com os Mouros prin^eiro^

deixarlhe entregar aos Chriflãos as precioías relíquias por
algum grande interefle , ccmo coííumavsô : pois por eííà

mefmarazaóihes concederão celebrar livrenente os divi-

nos oíScios em algumas Igrejas t huma das quaes foy á
dos Santos Ver iílimo , Máxima, e Júlia . e outra feria â
de S. Félix de Chellas , que por eítar nelJa ieufagrado cor-

po , a haviaõ os Chriítáos de confervar ,
porque nsõ fof-

fe profanado pelos bárbaros o Jugar de feu depofito. ^

Coníirma-fe mais
, que os corpos dos Santos Márty-

res fe depofitaraó no Moíleiro de Chellas com huma pedra

já muy gaitada , e quebrada , que eílà em huma das pare-

des do pateo , e no alto delia fe divif^õ parte das duas letras

Gregas Alpha , & Omega , e abaixo fe lé eílas latinas bar-

baramente efcritas.

DE PO
SITIO BONÉ ME
MORIiK

E podemos conjeílurar , que a pedra fe poz em me-:
moria òçií\.es gloriofos Martyres , á imitação da que íe ti-

nha poíto a S Félix , porque confia de Ambrofio de Mora-
]es , que depois da deftruiçaõ de Hefpanha , fe ufavaõ ain-

da aqueUas letras Gregas em pedras , e memorias : as quaes
fe achaó também em m.uitos privilégios dos Reys , antes
que ponhaô /« Dei nemine amen» E certifica Morales, que
tinha moedas de prata delRey D. Alonfo o Magno com ag
mefmas letras, e ainda, que nefta pedra faltem , ns que er?6
de mais corifideraçaô

, podemos conjeflurar fer memoria do
depofito dos noflos Martyres, pois fe fez no tempo da-

* quelle

O ] Moral lih 1 1 : cap* 41

.

*
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:qaellelle7,. qM^wào Te ufavao tanto finilhantes cifras,

qae ella as puaha naí moedas que mindava bater.

Faz também en noíTo favor dizer-fe
, qu2 o Papa

deu âo Conde Gefuado os corpos de S. Adrião , e Natália,

e outros Martyres , que fao os vi ite e três , que Ih 3 foraò

companheiros : os quaes fe guardarão no Religiofo Moftei-

ro de Ghellas com grande veaeriçaó j ea que fe fazia fef-

ta em nove de Setembro , defde antigos tempos, de que
dáteftemunhoo P. Fr. Luís de Soufa , alíegando huns de-

votos officios , que as Freyras rezavao > doi quaes confta-

vaó muitDs milagres i e fua tresladaçaõ com a de S. Félix

fe celebrava a quatorze de Janeiro : que obrigou ao Arce-

bifpo D. Miguel de Caílro dtgniííi no Prelado deita Igreja

(cuja memoria lerá immortal)a fazer deile ultima tresla*

daçaõ o anno de rail feiscentos e três, mandado pôr no Altar

de S. Adriaô efte letreiro.

ridelijjimo , atque inviâíijjimo Chrijli Domini Mar-
tyri Adriano^ e Natália vxori ejus ^ alijfque xi.

focijs , qtnfuh Maxifniano vario tormentorum ge^

nere occuhue'e ,
qtiorum c

o 'porá ante Alfonfum
Portugália Regem hic quiefcunt , hoc Altare dica-

tum,

Cuj^fignificaçao he. Efie Altar he dedicado ao fideliffimo ^

í^ mv^íiifflnio Martyr de Cbriflo Noff^o Seithor , Adrião , e

Natália jiia molher , e a outros dn2>e companheiros , que im-

perando Maximiano padecerão com vários géneros de tormeu'

tos, ejeus corpos repoujaô aqui de antes do Reinado de D *

Affonjo Rey dePorpigal.

Enganaraofe os Authores com apedra, que deixa-

irios refcírídíi
,
parecendolhe ferem onze os companheiros

de Snnío Adrião : fendo, que dos vinte e tre5
,
que eraõ fe

depofitaraó aquelles na fua Capella , e doze na de S» Félix,

que fazem o numero inteiro , que coníla dos Martyrolo-

cios
,
padecerão com Santo A iriaõ, *

ÇA.
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CAPIT ULO XVIII.

IDe hum milagre notável , com que fe confirma efia-

rem na Igreja de Chellas os corpos dos Santos

Martyres , e algumas coufas à cerca da
tradição.

QUizeraô os glorioíos Martyres guardar o fanto lugat

de feu jazigo com mánifeftos fignaes , de que eftavaõ

nelle depolitadas íuas relíquias , tomando á fua conta

a guarda, e cuítodia do Religioíb Convento de Chellas; e

foy o cafo (, conforme o conta o Padre Fr. Luiz de Souía )

que no anno de mil quinhentos e oitenta , entrando o Du-
que d Alva em Lisboa com hum exercito de diverfas na»?

çoens , a que permittio o faço de três legoas em contorno

:

como fe defendera de fuás armas. Acodiraõ â elle os Prela-

dos dof Conventos, que íicavaõ naquelle deítriílo
,

pedin-

dolhe , que os mandafle guardar da fúria militar
,
para que

iiaõ foíTem profanados com a liberdade, que a guerra

traz configo.

Faitou efta pcrvençaõ no Mofteyro de Chellas , em
cujas oíEcinas fe metteraõ as coufas de mais preço , das

quintas vifinhas ; e temendo as Religiofas o damno , que
eíperavaò , vigiarão a primeira noite

, porque as naõ co-

IheíTem de fobrefalto Efte liveraõ muy grande entre as on-
ze , e meya noite , íentindo picar o muro da cerca , a cujo

€Ítrondo defpertaraô , acodindo áquella parte , viraõ hum
buraco, pelo qual fe diviíava a claridade da Lua da banda
de fora , e d^ndofe por perdidas , foraó correndo ao Coro
implorar o fávor divino , e outras á portaria valerfe dos ho-

mens, que nella havia dos qu ses fahiraõ fora alguns mais
atrevidos , para reconhecerem o damno » que ja naô podiao
remediar, e apenas o tinhaô feito quando aííaltados de no-

vo medo , tornarão a recolherfe contando
,
que virad huma

Dd efquar

(i) Tn Ju'% 4e Scuja It/l S Lmk^c' l i ca;. 26.
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efquadra de gente de cavalJo j a qual vinha cercando o Mò-
fleyro, com tanto filencio , que naõ fe lhe ouvia huma £ó

palavra.

Durou eíla forma de paffeo até as trey de madruga-
da ; em que aguardando para ver o fim do fucceffo le efque»

ceo o primeiro temor
,
porque tinha ceflado o eftrondo dos

inftrumentos
,
que picavaõ o muro. Na manhaã do dia fe-

guinte fe lançarão vários juizos íobre o que tinha paííado i

tendoíe por certo, que o Duque d*Alva mandou a.quella

gente de cavallo , fazer guarda ao Convento > de que lo-,

go íicaraõ defenganados , chegando hum recado do mef-
mo Duque , com que íe defculpava do defcuido , que ti-

vera de naõ mandar gente , que o guardaíle , como logo

mandou.
Agradecerão as Religiofas o oíFerecimento , dando^

lhe as graças do cuidado da noite paíTada: cujo íucceílofe

eílranhou muito no exercito , porque naõ havia em todo
elle vinte e finco cavalios brancos repartidamente, quanto
mais em huma fó companhia; de que as Religiofas, cos
mais , que eftavaõ com ellaj aíTentaraõ , ferem os vinte e
einco cavâlleiros, os Santos Martyrès : cujos corpos efta-

vaõ naquelle Convento : os quaes vieraõ a defendelo,

porque naõ foíle prophanado com a fúria militar da gente

de guerra , e o confirmarão com o numero dos cavâlleiros

,

naõ contando a S. Natália ,
quepor fer molher , e naõ mor-

rer comelles, faltava da companhia. Com efía, e outras

maravilhas fuccedidas neftç Mofteiro tem Deos Nofl^o Se-í

nhor moílrado grande cuidado da honra deftes Santos ; por

cuja interceflaõ o guardou de alguns incêndios» e principal-

mente do de mal contangiofo , e como caía tanto fua tra-

diç õ nelladefer fagrada pelos fantoy Anjos: naforrrai

que ( fendo elle fervido) efcreveremos na íegunda parte

defta obra.

Naõ fica razaõ alguma de duvidar , eftarem em Chel-

las os corpos dos nofíos glorioíos Martyrès, ou^a mayor
parte delles; eodizerfe, que eftaõ os de S. Adriaõ , eNa»
talia em S. Pedro de Eslonça , trasladados donde primeiro

eíliveraõ fera ,
por haver lá algumas relíquias \ porque he

coufa
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coufamuy ordinária haver , íimilhantes contendas entre d «5

verfas Igrejas , e Moíteiros ( como a efte propoíito prova a
Doutor Martin Carrilho ) e nós o fizemos tr#ttâi.co deS,

Felix j rnas as razoens , que temos por noíla parte íaõ tao

evidentes, que íe naõ pode duvidar da verdade delias,

porque eftarera em Chellas eítes Santos corpos , fazerfea

feita de feu dia , e tresiadaçaó, rezaríe delles com officio,

oraçoens , e lenda particular, a devoção dos fieis Chriítãos,

que os veneraó , os milagres , que tem obrado , e a tradição

immemoravel fem interpolação de faltar fua memoria
íaõ t em coufas taõ antigas, principalmente fendo Ecclefi-

aíHcas ) documentos taõ irrcfragaveis , como os das Efcri-

turas; e conforme ao que doutamente prova Fr. Francifco

de Jefus, íobre eíla matéria íe aventaja a ellas trazendo pot
exempío , o que Alexandre ab A lexandro apontou dosln-
dios; os quaes conlervavaó as tradiçoens , naÓ coníentindo
qije fe efcreveílem ,

porque , como diz o meímo Carmelit-a;

A tradição humana naõ tem ordinariamente AutborJlngular^
porque nace da vez commua ,

ò" ella mefma vay [uccedend9
de huns a outros , como o coftume nas lets najce, (^}revals-
ce doujo commum , é^ ajjim he como authoridade publica ,

aque dá teflemunho a verdade de huma tradição : porque a
hiftoria , ou floutrina ejcrita

,
(onde ]ò de (eu Author , ç^

conjeguintemente.hç fwgular o teflemunho , de quem a autho*
riza , de maneira , que Jendo iguaeí em tudo o teflemunho
àa tradição ^ ^0 da ejcritura, Jempre aquellejor commua °

excede a efie por flngular , í^ chegou aencaretelo S, Joaô
Chryjoflomo , quando dijfe. Efl tradido ; nihil qu^ras am-
pitus* Que foy dizer , que havendo trad^çaõ-^naõ eraõneeefr
farios mais teftemunhes.

Podeíe acommodar juftamente a noffos antepaíTados,
o que o Meílre André de Relende diííe delles , diíputando
com Kebedo os roubos que os Francefes nos queriaõ fazer
do corpo do invidiffimo Martyr S, Vicente. Non ignora*

mus(àlz elle ) quam Gallica mtio ad Çmilia commifcenda
Dd 2 proba

(i) fn Vrancijc. de Jejus difcurf. i. num. i. (1) Ale*
scardr. ah Alex, Uh, 1. cap. 50. (3) Chryjofl, honi^* in t,

ad Thefal \^) ReIend. epifloh ad Kcbed.
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proha Cit artifex y Lufitamsjub rudi, ut pefhthemur genti 4

neque tanta inerjí folertia , neqite tam venalis Reliqutarum
Sanãarum cultus populo exhíbetur[ como íqúiúctsí) que os
Vortuguefes forao Jempre de anmos fmceros ^ ^livres das
ajluc^as , &* mahcms de outras naçoens , de que lhes najeea
o contentarem!e com feus Santos ^ venerando as relíquias

dos eftrangeiros , que fem contradição poffuiaõ , ò^fe con-

tentavãjcom ejcrever fttas hijiorias nos coraçoens: onde as
guardavaôfirmemente Jemperder a memoria . que delias ti*

nhaõ^ na forma , que ofaziáo , os que aprenderão o Symbola
dos Ajojiolos , dos quaes notou Rufino ,

que as no conferva*
vão em livros , <^ efcrituras , Jenao nos coraçoens,

E aífim como os antigos Lisbonenies efcreveraô , e
confervaraõ nos feus aluíloda da vinda, e tresladaçaõ de-

ítes Santos Martyres 1 delles paíTou aos noíTos, para que os
defendeíTeraos com as palavras do Rvangelifta *• Sicut tra-

diderunt nobis , qui ah initto ipfi viderunt. E nefta fé mo-
ral havemos de permanecer, refpondendo a qualquer objec-

ção ( naclda do que Morales , Fr. Prudencio de Sandoval

«

e Fr- António de Yepes differao ) as palavras , que oinfigne

Doutor S. Jeronymo efcreveo em certa confulta , que ]he fí-

zeraõ as Igrejas de Hefpanha. Vnaqu^quc ; provinda abun*
det infuofenju , á^prxcépta maiorum leges Apofiolicas ar*

iuretur*

E confervando-nos com efta doutrina , confervare-

mos a tradição de noíTos antepaílados , como preceitos A-

poilolicos , em quanto fe nos iiaô mandar o contrario : com
o que temos dado fim ás coufas dos noflos Santos Martyres,

que veremos melhor tratadas > quando gozarmos do Agioj
logio Lufitanoa

CAPI^

(i) Ruffin. inexpoj. fymboL (2) Luca i. v.u (5)
á*. Hieron, Epift. j8. ad^finem.
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CAPITULO XIX.

De como Lisboafoy ganhada aos Mc tiros per EIRey
D. Ordonho Jlh de Leão , epor EIRey D-Mon

fo o Vi* a que chamarão Emperador , achan-
'

doj'e nejia empreza o Conde Z)- Hem^i-
que.

POuco tempo fe devia confervar Lisboa em poder dos

Chriftaõs , quando foy ganhada por EIRey D, Alonfo.

oCafto, porque as conquiítas daquelle tempo, íefaziaô

lómente deímantelando lugares , e n^atando os Mouros, fa-í

zendolhes guerra afogo , e fargue com a mayor cruelda-

de , que íe pedia. Com efta le ouve D. Alonfo o Cathclico

nas terras, que ganhou, e D. Alonfo, chamado ol^agno
o fez da mefma lorte , porque como naõ deixavsõ prefidios

ficavaó os lugares fujeitos a renderíe aos Mouros »
quando

tornavaõ i obre elles.

O mefmo devia fucceder a Lisboa : pois vemos i

que EIRey D, Ordonho III. de Leaõ a ganhou ; o como ,

e quando iíto foy contaó a'guns hiftoriadore? de Hefpanha
por authoridade do Bifpo Sampyro , e particularmente Am-
brofio deMorales, dizendo, que ao jegtwdo^ ou terceiro

anno do reinado de D. Ordonho , que Jerta até o de novecen*
tos trinta e dous de Chri[lo , tendoje rebelado os Qallegos

foy El^ey Jobre elles , e os venceo , ejujeitou.

Acabada eíla guerra ,
porque nró fofle fó contra

Chriftãos , entrou pelas terras , que os Mouros occupavaÓ,
fazendolhe todo odamno, que pedia, e entrou em Por-
tugal abr^zando , o que topava , chegando a por cerco a
eíla Cidade de Lisboa , a qual logo apertou tanto , que fe

lhe
(i) MoraL lib. 3. cap, 14. &Li^. r. 26. (i) Sant'

J>y» in chron. MoraL lib. 16. cap. 22. Epijcop. Valent lijt.

H'fp, \,p h 3. cap. 18. Marian, lib. 8. cap. 6- Salazar de
JVí ívdoça l \ cap. 44. Bleda Uh 3. cap* 20. Jrctep. JD.Ru:
der*^ lib. 6f cap. ^.& u.
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lhe rendeo no prioisiro combate , e a fequeou . e deftruiOf
ganhando nella muitos cativos, defpojos, com que tor-

nou a Leaõ triunfante , chegando D. Ordonho , onde ne-

nhum de íeus predeceítores tinha chegado , fenaõ foy EU
Rey D. Alonfo o Gafto.

Entrou a Reynar D. Fernando , cognominado o Ma-
gno , o qual íe aventajou a feus progenitores na conquitta

de Portugal, que em íeu tempo começou a tomar efte no-
me , perdendo o antigo de Lufitania , com que tanto tem-
po fora conhecido efte Reyno , e concorda© os mais au-
thenticos de noíTos hiftoriadores , e dos Eftrangeiros

, que
tomou o nome , que agora tem do antigo lugar de Gale

,

povoação ignóbil de pefcadores junto do Rio Douro, au-

mentada com o trato , e comercio , chãmandofe Porto Ga-
le , e corrompidamente Portugal , de que fe dirivou o no-
me a todo o Reyno.

Nelle ganhou ElRey D. Fernaado por fy , e feus Ca-
pitaens o Lamego , Vifeo , Goimbra, e Montemor, eacref-

centa Fr. JoaõGil , que também ganhou a Santarém, Évo-
ra , Cintra , e Lisboa , faõ palavras fuás \ Rex Fernanduf
pater Regis Alfonjl qui cepit Toletum Colhnbriam acquiji*

vity Ulixbonam y Santarém ^ Irenam^ Eboram » Sintriam

€epit. Quer dizer. ElKey D. VernmiOypay delRey Dom Af-
fonjo ,

que ganhou aToledo , tomou Coimbra > Lisboa , San.

tarem, Evora^ e Cintra. Naõ achamos em outro Author , que
EiRey D. Fernando ganhafe a Lisboa , e eftas conquiftas

mais fe devem atribuir a D. Alonfo feu filho , que a eJle ,

coufa poííivel he , que tiveíTe efte Author alguma Chroni*

ca antiga , que nao exta , da qual confeflafe ,
que D. Fer-

nando tomara Lisboa aos Mouros » e logo fe perdeíle , co-

mo as duas vezes paíTadas tinha acontecido j pelas razoens>

que deixamos apontadas.

Chegoufc o anno de mil noventa e três , em que nof-

fos hiftoriadores concordaõ fer Lisboa ganhada aos Mou-
ros ,

^ (i) Refend. Epiflol. ad Kabed. Oforius de rei. Emmanuel.
Duart Nunez cap. i. dtfcript. Lufit. Abrab. Ortel.Geog.
XJbumCale. Fr. Bernard, lib. j^cap» 18. Fr» Joan. Egid.

traãat. y.



egrandezas de Lisboa. 215
ros, fe bem difcordsó , em fc^zerem huns Author deita

eraprefa ao Conde D. Henrique, progenitor dos Reys de
. Portugal

,
que foy caiado coni D. Tereja , filha d*e}Rey D.

AíFonlo o VI. de Caftella, e outros a attribuem ao mefnío
Rey ; e para haver de aíiirniar a opinião mais verifimel : he
neceffario averiguar o tempo , em que Liòboa fe tonou ;

porque foy antes , que o Conde D. Henrique tomaffe

ppíle das terras , que com íua mulher lhe foraõ dadas erai

dote, e elle por fy começaffe a fazer guerra aos Mouros,
he força; que fe haja de conceder , que a emprefa foy de
feu fogro , e naó íua.

O como , e quando o Conde D. Henrique veyo a
Caílella , fervir na guerra a ElRey D. Affonfo o VI. con-
taó diíFufamentenoílos hiftoriadores, e particularniente o
prova Fr. Bernardo de Brito, com algumas efcrituras da*

quelle tempo, impugnadas no numero dos annos, pelo

P.Fr. António Brandão > que os examinou com mais fun-

damento. Econcluecom ellas Fr. Bernardo j quedefdeo
tempo do nafcimento do Príncipe D. AíFonío , filho do Con-
de D.Henrique, que foy, correndo o anno de mil noven-
ta e quatro ; era o Conde legitimo Sentior de todo o Portu-
gal

, por lhe fer dado com titulo de Condado. E prova o
mefmo Fr. António Brsndaõ , com a efcritura feita em de-

zoito de Dezembro do meímo anno , acharem- fe memorias
daquelle tempo , que confirmaõ o fenhorio do Conde , nas
terras de Portugal

, que eílavaõ ganhadas aos Mouros, com
quefeconclue

, que fendo Lisboa ganjiada no anno de mil
noventa etres, naõ foy elle Author daconquifta, fenaõ
ElRey D. AíFonfo.

O P. joaõ de Mariana duvidou defta jornada, e
Duarte Nunez de Leaõ, com o P. Vaíconcellos. faô de opi-

nião , que foy Author delia o Conde D. Henrique, ajuda-
do das armas d*ElRey D. Affonfo feu fcgro, para cobraras
terras de Portugal

,
que lhe dera em dote o que naõ pare-

ce verifimel , nem he approvados pelos n^ais qualificados

hifto-

(i) Vr. Bernardo cap, fnah (2) BrmãaòVil t^cap,^^

X^) Brandão cap. (4) Mariana l. 10. cap*í,D ífart. Ntin-Clro'^

nica do Conde Dom Henri^ue> VcifconceL na lida do Cofide.
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hiítoriadores: fe betn confeíTao , acharfe o Gonde , neftaié
outras emprezas c J^n ElR^jy ; e Fr. Prudencio do Sandoval
aíErma , que levantando em Toledo hum poderofo exer- *

cito aos vmte oito annos de feu reynado , e entrando com
elle em Portugal » tomou Lisboa, Santarém, e outros lu-

gares importantes.

Os documentos, de que efte Author íe aproveita faô,

humas memorias antigas do Meftre André de Refende
, que

naõ podem fer outras , que as aliegadas por Garibay ,e Va-
feo , fallando defta conquilta: o qual diz, que as vio no car-

tório do Moíteiro de Aicobaça \ e fao fem duvida as mef-
nias , de que faz mençaõ o P. Chronifta mór , chamando-
Ihe, hiftoriados Godos, em que fe referem as feguintes

palavras. Era M^ XXXL ii. Kalend. Maii Sabbatho horck

mna capitu^ ah eoiem Alfonfo Sanãarem anno Regni fui
9CXVÍÍJ menfe quintoJexta die menjis» Item eadem habdoma -

dâ pvidie nonas Maij capitur ab eodem Vlixbom , é^ pofl

idibus Ma'-j Sintria. Cuja figniíicaçaó he. „ Na era de 1
1
3 r

„ a onze das Kalendas de Mayo , que he a vinte hum de A-
',, bril de mil noventa e trez , em hum Sâbbâdo a horas de
„Tefpera foy tomada Santarém por ElRey D. Affonfo no

)i anno iSv de feu reinado , a íeis dias do quinto mez, e na
,,mefma (emana a féis de Mayo foy ganhada Lisboa pelo

5» mefmo Rey , e deípois em quinze do próprio mezCin-
í> tra.

Com r3za6 duvidou o mefmo Ghronifta mor da bre-

vidade com que ElRey D. Afonfo ganhou Lisboa, e Cintra:

como confta das palavras da Chronica antiga, a que elle

fatisfaz acertadamente, parecendolhe , que Lisboa, e Cin-
tra fe entregar íõ , temendo os Mouros as vidorioías armas
d'ElRey , fazendofe feus tributários » como fe ufava na-

quelle tempo, e que efta feria a caufa principal, de que
logo fe perdeíTem , e defta meíma opinião he Fr. Jaime
Bleda dizendo , que o motivo, que ElRey teve para fazer.

efta

(i) Fr, Prudência, Chrontc d'ElRey D, Alonfofo^L 8 j.

(2) Ga"'^hú L n. capitulo, ^^.\&'L 34^ Reg> Vort,

(j) Fafjjs íuchrou^ ann.y^i, (4) Bleda Itb.y.caph

tuh 34. ^
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èfta guerra foy

,
porque ode Badajoz ainda, que fe tinha

feito feu vaíTallo entrou no anno de mil norenta e dous a
correr Portugal , pelo que juntando logo feu exercito , en-

trou no feguinte anno de mil noventa e três por elle, pela

parte de Coimbra i e chegando a Lisboa a cercou , e tomou
a partido , e deixando ganhada toda a terra por donde pairou,^

íe tornou a invernar a Caílella,

Duarte Nunez de Leão , parece fentir ,
que a Cidads

foy tomada por força de armas , porque lamenta a pouca
noticia , que nos ficou dos fucceflos defta conquifta , em
que a fúria dos combates i e valeroíos feitos

,
que nelles

obrarão noílos naturaes , puderaó dar matéria a huma larga

narração , confidcrando quantos acabariaõ valerofiflimamen-

te , por deixarem de íi a fama , que de todo fícou apagada

»

por fe nao encomendar á memona d i pofteridade , por meyo
da hiíloria , com que os grandes feitos íe immortalizaõ

,

dando occafiaôa noffos Authores , para que fintaõ com juíla

xazaõ
I

íimilhantes faltas,

C A P I T U L O XX.

T)a viagem^ que fizerao cef^os Mouros moraãjres
em Lisboa y no tempo

,
que eraofenhores delia ,

com o que da mefma viagem fe pode col-

legir*

Muitas couíás de importância nos occultou a antiguidaí

de, de que tantas vezes nos temos queixado , e de
todas nos ficáraó m.ais poucas noticias ,

que das fucedidas no

;
tempo , que os Atabes foraô fenhores defte Reyno. E alHm
naò achamos, que dizer de noíTa Lisboa , em Oí^quatrocen-'

tos e trinta annos , que o foraô delia. Só temos achado
huhna celebre navegação , e defcobrimento ,

que oito Mou-
ros íizeraõ , íahindo em huma náo do porto de Lisboa íem
ía^er de certo o tempo , em que foy , e delia nos deu noti-

cia Gabriel Saonita , interprete d*ElRey de.França çom a

tradução da geographia^ de hum' Mouro , chamado Nubi ,

Ee efcri-^
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perita em forma de Itiaerario , como o de Antonino , finâf-

fendo os pados , que havia nas diftancias dos lugares de
Hefpanha. E falando em Lisboa, trata pacticularraente

efta navegação ^ de que fe pods inferir , que fofle nelU
morador 5 no tempo > que os bárbaros Africanos íe intro-

duzirão em feu dominio v ei>ara haver de diícurfala , nos
pareceo trazer aqui todo o texto da traducçaõ , como fe

acha no Author allegado : o qual diz àllim j com o titulo,

que tem o livro.

Ex libro ge'>graphi£ Ntibienfis
,

qtii infcribitur , Re-
laxatio animi curtoft in climate IF. excuffa Pari^.

Jijs anno lóiç. ex Arábico in Latiniim per -

Gabrielem Sionitam Regium inter-

pretem»

A Diacetque Lisbona àSeptentrionãU ripa amnistagii
jtV qui &* TolauddS fluvius eji Fundit autem felidemflu"
vius coram i^rbe pradiãa in làtitudinem 6. M* P. & finoQU

mtqtie rejiuxu maris^ afficitur ad multam díjtantiam vrbem
Lisbonam

, qua ad oras maris tenebrojl eft appofita , refpicit

àh altera fiumlnis ripa , nempe meridionali Caftellum AU
maadem fic diãum oh aurum minerale quod f£v'ienti maré
eo rejicitur» Ex hae vrbe Lisbona egrejji junt Almaghurrinti

qui Junt agrejjl maré tenebrofum qul d in eo t[fent exploratw
ri. Ab bis nomen derivatfemita quadam in vrbe non longe a
laçHínJtans , qu2^ ad poftera Jecula voeabittirfemita Al*

magburriw, Horum autem hijtoria talis eft- Oãoviricon-
fobrini oneraria navi conjtrutta , aqua atque alimentis necej*

Jarijs in ea comparatis , mari lecomifere > ampnmumfla-'
r'e caperat ventus Ortentalis : cumque undecim fere diebus

fecujid^ vento naviga[fent y devenere tandem ad maré quod''

dam, cujus undx erajf^ % odor xojus \ jcopulifrequentes 9

fumen opacum : qiiare certum naufragium pertimejcentes

alwrum veta vertere \ é^ duodecim diebus in meridionalem

flagam navg»ntes exierg ad infulampeeudum , in qua pecu^

des omni numero maiores invenamtur errantes i ad bane in*

fulam
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Jíãam appttlere : &> de vavi dejcenàevtes replrere fenteíú
aqu^ decurrentis ^ quem arbor fiei fthejttís ebmihrat. Ca*
ptas demde pecudes aViqtiot maitavere , jed preceptis earum
carnibus ita arnaris^ vt comedi nullacienus pojj^ent , corta rafi*

mm Jumjfere> Fsft h£c duodcctm quoque i diebus tn meri*

dtem pergentes injulani quandmn à louge deprehenderunt
y

é^ hahitatíonis , atqne arua m ea videntes , navim admove*
runtt vt qíííd ibí eJJ et injpieevento Verum non multo pojt

Cymbís 'vnàiqtie \ cifcimdati^ capti , duãique fuerunt una
eum navijua ad urbem quandam in oris maritimis fitam tn

quam cum dejcenderent % viderunt ibt homines rtífos rans at»

queprolUxiscapíllis^ [tatura próceres ^ multer^s pariter ih
lorum mirtim tnmoduyn formoj as, Itaquefuerunt ibi detenti

ad três dies in domo quadam : fed demum quarta die ingre»

âiens ad eosvtr Iniguam Arabicam loquem percufíffatus ejt

ab eis de Jtatu illorum ad quid venifejit , ò^ cujas e{fent.

Cumque totamfu£ rei feriem ei narrajfentfalida promifit
illis , fimiilque indicavijfet Je Règiinn interpretem , quare

fequenti die ad Regem adduãi , ^ ab eo de ^ebus ijjdem ,

quas interpres pojtulaxerat interrogati eidem Regi^quod ante-

cedemi die interpxeti expojuère : qiiomodofcilicet aufi eff^ent

mari fe committere animo videndi quds memorabiUay atque
mirahilia in ipjo continerentur , & extremos ad ufque fines

illiuspenetrandi, Rifit Rex his auditis , dimtque interpxeti

refer botninibus ijiispr^cepijfe patre^nmeum quibujdamjub*
ditisfuis , vt bdcc maré conjcederent , fiuxiyeque eos inte-

gr<f menfe ipftus latitudinem^ ita nt lúmen omnino díjecijfet ,

Atque adeo iter illorum vanumfuiffe , atque inutile. /mpè»
ravit pr(£terea Rex intexpreti^ vtprofpera genti illi/uonff'

minepolHcertutux , vtquáe : bonam de Rege opinionem babe*

^rent. His itaperaffis redaãijunt ad carcetemfuum ibique

detéti donec flare cxpijjet vetus Occidentalis, Igitur in

Cymba injeffi , obdutla ocuUs eorum vitta duffifuexunt in

: mari longo temporis jpátio nèmpe trium diéxum ac noãium ,

tít bom''nes illi exiflímajfe Je retulerimt potuffe: dein ad
tontinentem devem entes deduffi fumus ^ ac manibus pojier

ga revinãis reliffifuinms/rofe Uttus , ibique ad ortum diei

Jolfquemaximis cum incommodis^ & mijerrimajub condi-

Ee 1 úone
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fiòne tacenteí ob noflrorum ajperitatem vitictilorum^ tan^
iemjlreptnim , voeejque humanas audientes vnanimi omtier

clamore V0C feratl Jumus \ accedentes autem homtws illi %

msque in tam calamitojo flatu invenientes hiterrogaverunt

nos narravimus qu£ eis hilloriam nojlram . erant autem bar--

bari , djx'tque ad nos quidam eíQ ípfis \ nojcisne qumitum
difletis a pátria vejlra^ l^ejpondemus nequaquam: aitjpã'

tiiim duorum ínenfmm \ tunc noflrx dux tmbx dix tj Va
Asfi \ vocatusque eft locus tile Asfi vjque in hodiernamdem^
é^ efi portas qui Inpenttiore Ocadente reperitur^ ciijus men,
tionem Juperitis attigimus. Ab vrbe Lisbotia ad vrbem San*
tarin orientem verJushabentur LXXX, M. P itinere fluviã"
li Icet volenti pateat quoqne alia v^a terreftris, Luabuf
prxdiSíis vrbbus campus interjacet halata diãus in quofrU'
mentum vt ã Lisbon^ imolis , ^plerifque fopulis Algarbe
fertur quadragejjlmo ob taãis Jemintbus colligltur die y

ò*
quidem menfura centuplicata-

Suppofto , que o Jatim he taô claro , que na6 necefll-

ta de tradução , daremos em fubílânciâ o que figniíica . pa-

ra o? que o naô íabemi „ Lisboa eftá fundada na ribeira Se-

t) ptentnonal do Tejo ; rio que pafla por Toledo , e fe Jan-

,. ça no mar defronte da meíma Cidade em lugar de i^is mil

^, pafios , em que fe continua por muita diftancia com a va*

„ zante , e enchente da maré. A Cidade de Lisboa , que
,, eílá fundada na bocca do Occeano olha do Jado Meridio-

,^ nal para oCaftelIo de A^m.ada aíTim chamado pela mina de

„ ouro , que fe defcobre , quando o mar íe embravece. De-

,y ftâ Cidcde de Lisboa íahiraõ a navegar pelo mar Occea-

„ no t os defcubridores , dos quaes tomou nome huma rua

,5 da Cidade, que eftá aborda dom^r, que pelo tempo
„ adiante íe chamara a rua de AJmaghurrim , e a hiftoria

j>deftesfoy: Qiie oito primos irmãos , armando huma nâo

9> de carga, com os mantimentos neceflarios , começarão a

,, navegar, curfandoo vento Oriental, que fendolhes prof-

5, pêro > por efpacio de onze dias , chegarão a certo mar

,

i» de que eraò groílas as ondas , o fedor molefto , muitos os

, cachopos , e a claridade Com fombras
, pelo que tendo

,

» por certo algum naufrágio íe flzeraõ aoutra volta , e na-

vegaa-



egrarâezas ãe Lisboa. 21 g
5) vegando doze dics para?pfrte Meridional, chegársc a
„humalJha, em que ícharcõ grande qiiprtidfíde de gcdo

„ niayor , e defenbarcando nella, acharaôhin^a fonte de

„ agua , que corria , a que fí zia fcmbr? htma fgueira íyl-

,, vellre , e matando. algumas rezes, era fua carne taõ íinar-

„ goza , que de nenhuma maneira fe pedia corr er , e toma*
„raõ íónriente os couros , depois do que navegando outros

„ doze dias para o Meyo dia, delcobriraó ao longe huma
„ Ilha , e vendo nella povoaçoens, chegarão com a náo pa-

„ ra ver o que era , e dentro de pcuco eípacio > foraõ cer-

„ cados com barcos , e tomados , e levados juntamente coiu

feu navio a hunra Cidade fundada 2 borda do mar , e de-

,\lerr baleando nella , viraõ homens ruivos de cabelíos com-*

„ pridos , e bem diípoftos , e fuás mulheres muita

,, to fermofas, e detendo-os três dias em huma cpza , aa

5, quarto veio fallar lhes hum homem na lingua Arábiga , e

ii Jhes perguntou por íeumodo de vida , a que yinhaõ , e
») quem eraõ^ e fazendolhe relação de todas luas ccula$,lhesr

,»prometeo o bom fuccefíb delias, dizendo fer interprete

,-, do Rey , eno feguinte dia foraõ levados diante delle, e
,i preguntando-lhes as melmas cernias, que o interprete,

9, reíponderaõ o mefmo, que o dia antecedente lhe tinhaÔ

,, reípmdido, e que ouíaraõ navegar pelo mar , com ani-

,> no de ver ascouías, que nelle havia admiráveis, e di-

„ gnas de memoria , e chegar até onde fe dilatavaô feus fins

,, mais remotos. Riofe ElRey , c uvindo efías ccufas edif-

55 fe ao interprete > que dicefle áquelles hcmens , que feu

9, pay tinha mandado acertos vaí^allos feus
,
que nPVegsITem

jy pelo r^efmo mar , e que andarão por elle Iiun^ mez inteí-

ú to , sté que faltandolhes totalmente a clsiidsde , lhe fai-

f, ravaô , e inutel a viagem. Mandou E)Rey ao interprete;

9, que prometeíTe em leu nome áquella grrte bom fuceflo»

„ e que o tiveílem em boa opinião. E tendo ifto pafíado os
„ tornárpõ à íua priltô, dorde os detiveríf^ f té, que cr me-
rcou a ventar o vento Occidental,e ireterdo os ro fvs em»
i, barcsçfiõ com olhos atados , andarão pelo mar efpscio de
„ três dias/ e ríoites de iorte, qúeaquelles hcrrcrs cvWà*
„raõ, que naõpòdenaõ tornar ,'e chegando aterraíora6'
^^ '' leyâj
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y^ levados , c deixados junto ao mar coiH as mãos- atadas a.

5, traz , a donde eíliverao até, que o outro dia fahio o Sol,

„ com grandes defcomodidades , emiíerias, peia rigorida-

„ de de íuas prizoens , e ouvindo ellrondo , e vozes iiuma-

„ nas , deraõ todos grandes gritos , e chegando áquelles ho-

,^ mens, achando-os em tao calamitoío eítado , lhes pregun-

,, táraó por fua vida : aos quaes cpntáraô íua hiíloria \ eraô.

„ bárbaros , e lium delles lhes diíle : fe fabiaó quanto eftá-]

„ vaô apartados de íua pátria , e dízendolhe , que naô \ ref-^

jjpondeo, que efpacio de dous mezes de viagem. Então'

i, diíle o Capitão de noíTa companhia va Asíi I e até o dia de

,j hoje fe chama aquelle lugar Asíi, e he hum porto, que

i,
feachano Occidente mais conhecido i de que acima íi-

I,
zemos menção. Da Cidade de Lisboa até a de Santarém ,

„ que fica para a parte Oriental , ha oitenta mil paíTos pelo

„ rio I e ha outro caminho por terra. Entre eítas duas Cida-*.

,j des ha hum campo chamado Balata , em que fe colhe

,, trigo aos quarenta dias, que í^e íemea ceato por hum
,

91 conforme dizem os moradores de Lisboa , e dp Algarve.

Difficultolamente fe poderá averiguar, que ilhas fof-

fem as que eftes Mouros deicobrirão neíla navegação i fu-.

pofta a confufaô com que nellas fallao Geographo, naô
tratando fuás demarcaçoens , alturas, nem fituaçoens, de
que fe neceííitava^para virem no conhecimento das que erao.

E como as inundaçoens do Occeano tenhaõ fubmergido mui-

tas Ilhas , de que hoje na6 ha memoria , edefcubertas ou-

tras , de que entaõ naó havia, noticia ; he caminhar a cegas

,

quarer atinar
,
quaes eftas foíTem. Mas parece conforme o

bom difcurfo , que nao eftariaõ muy longe da cofia , por-

que eftando por achar o uío da agulha , e aítrolabio , naó fe

haviaõ de engolfar tanto,eftes Mouros , que perdeflem a ter-

ra de vifta. E ainda que pode fazer alguma duvida a ilha,

de que trata o Geographo , em que fe falava a lingoa Arábi-

ga: fe deve prefumir , que foffe alguma conquiftada pelos

Mouros Africanos , e por elles povoada , quando paíTaraó a

Hefpanha , e a fubjugaraô a feu Império : a qu^l ficaria da

parte do Algarve atè aboca do eílreito de Gibraltar ,
poiso

yento Otiental / com qi^e os navigiíites fahirao do porto ..

defta
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1

aefla Cidade 1 lhes fervia em popa para fazer finiilhante

Tiagem.
Outros querem, que os navegantes feengolfaíTem;

e que nos onze dias primeiros houveílem viíla de alguma
das Ilhas Terceiras,e que delia átraVeíaííem para a Madeira,

e logo navegaílêm as Canareas i as quaes naô diflaõ iruito

da terra firme de Africa ; oíide pela vezinhança fe poderia

naquelle tempo falar a lingoa daquellás partes. E quando
naõ queiraõ , que a viagem foffe taõ larga , diremcs, que
eíta Ilha era a do Mogador, vezinha deCaíi, Praqa que
foy da Coroa de Portugal , largada cpm outras em tempo
d^iilRey Dom Joaõ 111.

Movomea cuidar , que iílo allim fofle , por dizer a

relpçaõ
,
que o capitão da navio deite defcobrtmento \ te-

ntando porto em huma terra firme de bárbaros , lhe chamou
Affim , que com pouca corrupção, fe mudaria cm Cafi ; e
pois

,
que huns , e outros fe entendido , fallando a lirgoa

Arábiga : muito príTivel he , que das Canareas vieílem a
Mogador , e defta Ilha aCsfi, que lhe ficamuy perto. E
quem entender de outro modo elta navegação , lugar lhe

fica de feguir , o que lhe didar íeu bom difcurfo , advettin-

donos , e emmendandonos nefte.

E porque fe deve reparar em algumas coufas , das

q«e o Geographo tirou neftas palavras, nos pareceo adver-

ti-las ,
psra lua melhor iiitellígenciá, cerro he oncmet

queda a Cidade de Toledo , chamandolhe Tolaítela
, pelo

qual paíla o noílo Tejo pobre de agoas, antes que fe engrof-

íe , das com que entra podcrofo em Portugal. E os féis mil
pafíos de largura , que lhe aíTmala de fronte de Lisboa , ha
a-legoa e mea > que o rio tem de travefla até o Barreiro ,

ou Seixal.

Mar tenebrofo , chama o Geographo ao Oceano,'
na6 porque feja mais eícuro, e medonho, que os outros:
mas pelos temores

, que caufaô fuás tormentas. O Caftello

de Almaden, he o d' Almada, naõ o que hojefevè, no
alto da Vil^a : mas outro , que eílsva aborda à^í agoa i

junto aCacilhas, de que ainda eftaõ as ruinas : como nos
advertio Diogo de Paiva de Andrade, bem conhecido n^fte

Rey»
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Reyno, e fora delle, por fua grande erudlçaôi letras J è
conhecimento de todas as antiguidades.

AlmâghurriíTi , he palavra Arábiga, que vai o msf-
mo, que errantes tiSi Lsíúnã f alludindo aos Mouros nave-
gantes , que íe acharão nefte deícobrimento. Nos oitenta

mil paflos , que oGeographo finala deíde Lisboa a Santa-

rém^ navegando pelo Tejo andpu pouco acertado : pois

havendo de contar quatro mil paíTos por legoa nas quatorzei:

que ha nefte caminho « ou feja por terra , ou por agoa , fa-

zem cincoenta e féis mil paílos. O campo chamado Balata,

nao pode íer outro, que o da Valada por baixo de Santa-

rém : no qual, e em todas as Lizirastem fucedido muitas,

vezes femearíe , e colheríe o trigo , em quarenta dias , que
taõ grande he a fertilidade deftes campos.

CAPITULO XXI.

[ De como o Conde D. Raymund) desbaratou certos

Rejs Mouros hum delles de Lisboa.

COm as vitorias , que ElRey Dom Affonfo alcançou ^

dos Mouros, pela parte da Eftremadura , e á quem
Tejo , encarregou o governo das terras conquiftadas , ao
Conde Dom Raymundo , feu genro , ficandolhe fubordi-

>

nado % como feu lugar tenente , o valeroío Capitão Sueyro
Mendez , que depois le chamou da Maya. Fez o Conds
em Coimbra íua ordinária aíliílencia , começando feu go-

verno no fim do anno de mil noventa e três , e confta , que
ainda o continuava com grande prudência, por fim do de

rail noventa e quatro.

No principio do de mil noventa e cinco > deu o Con-

de D. Raymundo huma batalha aos Reys Mouros, de Ley-

ría , e Lisboa , que o forâô bufcar a Coimbra , em que os

venceo , e desbaratou : como confta do cap. tririta e quatro

das Efcrituras do livro de Arouca, de huma doação, que
elle , e Dona Vrraca fua molher , fazem ao Bifpo de Coim-

bra

(i) Brandão L 2, cap. 7.
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bra D. Crefconio de algumas terras para alimento feus, e
dos Cónegos ; e porque da efcritura confta o nome do Mou-
ro , a que Lisboa eltâva lugeita, a lançámos aqui na forma,
que o houvemos do Licenciado Jorge Cardofo , com outras

coufas particulares , de que adornamos eíla obra.

In Dei nénime^ o^Sanclce Trinitatis Fatris , tilij i

(^ Sfiritus fãTifii^ qni Jide firma Icmi4s o%},nes imnitate
conxienmnt , lit de bvnts. à Domino Deo ^àtis ejuá fideJis far-
ticipes efficiamus ideo ego-Ramuvdus wagnti é^ ilUus lie*

gis Adefonfi gencr comes Colimhrí£ ftmul cmn vxore wea
Regina faciamus cartam dotiaiioms

y firmitttdífus , ç^flabi-^

litatis perpetuam zobts Lrefcomo Epijcojo Sedis Cohmhr^ís*

fratríbtis vejhh pt^esbytens que vobifctmi L eoJírvimit de

terKailla\\qu£ ejtprope Aratíca díjcurrente rivtih Alarda
interJerram ficam y

&* fiionte frejie vt 'vos habeat s ad eh'*

menta vefirx Ec6left£ inde decimam portionem> tt hoc faci"

musper 'votum quod "uotavimns Ji vin ceré7nus eidem Ib. Atha*
mar dnus Leiren£ ^ é^Vur/on Ibem Bafts ÁfusVfxbo^
$x quí lenerafit ad dep&pulavdam CoUwMam cum bma
manu Sarracenortím y &* vos ivípis fíob{lcum y & fratres

veftri oràvermd Deo prorcbíS , & ideo quia ros jer mfje^

ricordíam Dei vmmtis illos
,
juxtaKarze t/am de Tadoa.

per ijbi d-jcurrit rivulus in campum , &" inde vadis ad Mon^
decum ,

ò^ diximns vobisque toUodis deffoliis qmdqwd v&»

his placuerlt, é^ vos dixijUsiquod n^hil alitid erat Tcbfs in

cor quam t)Oc qtiad vobis dàmus eo quod erat iflud juxta eer^^

tas bereãítates , quas vos habeatis defratre Cavhw Mona^
cho de Arouca s quejamdijcejfetati ideo nos comj Jacentes

yobis , lérpro amore Dei^ damus vobis ,
ò^frairibus vejiris

decimam portíonem , vt vos iliam baleatis. FaBa Karta in

Colmíbria iij nonas Augiijliy Era 1135- ^$^ fupra nomina^
tus Comes pr^fentem cartam proprijs man bus , ^ J^SJ^^^
meo mtmpre jiibeo , (i^ jlgillo vxoris me£ Rtgin^,

Adefonfus ^ex Hijp conf,

Henricus dejignatus gener Regis conf.

V<eímundus gener R egis conf.

Ff Cref
' (O Uv* de Armca c(tp, 34.
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Crefconiur Epíjcop. Colimh* conf-

HejíXícus tejl. CauJmdUf tejtem^

Yelâgius teju Luiba te^t. Bei tus tejt,

Aàoniustejt* . Lúpus teJt.

Rujend, tejt.^ Gunfalvus tejt.

Sua ligniíicâçaõ he. „ tívn nome da Deos , e da San-

„ tiílima Trindade, Padre Fiiho, e Efpirito Santo, que con-

„ firme Fé labemos , fecem todas; três huma unidade. Para

„ que dos bens , dados peloSenhor Deos, nos façamos feus

,> íieis participiantes^, por tanto: eu ReyfBU.ndo Conde de

„ Coimbra, genro do grande, e illuílce i^ey AffoQÍOjjun^

iV tamentecom a Rainha minha muliíet, tazen^os efcritu-

^, ra perpetua de doaçap , firmeiza, e feguridade a tos Gref-

i,
conio Biípo da Sé de Coimbra\,. eaasGlerigosv.oíTcw ir-

„ mãos , que fervem comvoleo a Deos , (Jaqueiia terra y que
,,eftv^ junto a Arouca por onde corre o rio Alarda ,* entre

„ferrafeca,e mente Freíle, para que tenhaes^ decima

9) parte delia, para alimentos de vofla Igreja, evades pop

â, vós, e mandeis por outros recolher aquLlio
, que tocará

„ voffa parte , o que fazemos pelo voto, que fizejuos ,-fe

„ veuceílemos no me;fmo lugar o iben Alhâmar ^Senhor de

,, Lettia , e Turfom , Ibem R.afis Senhor de Lisboa, quo

,j vinhaó deftruir Coimbra com boa quantidade de Mouros,
„e vós foíles em noffa companhia , e voíTos irmãos rogà-

„ raõa Deos por npa, e por quanto ,os vencembs p«la mi-

y^ fericordiadé D^^ junto à Várzea de Tadaa, pot^cujo

,, campo correo rio V ç deUe.vay ao iMondego-, e vos dif-

y, feraos )
que tom^âíteís dos delpojos , o que vos conten-

„ taíTe , e vós refpondeíles , que naó queríeis outra coufa
,

„ fenaoeíta, que vos da.mos, porque efté junto a certas

„ herdades , que vós tend<?s ,. que foraô de Fr- Caviano

,

,, Monge de Arouca jà defur\to. ^ por tanto nòs'por vos fa*

„zerbem, e por.arnor de Deos, vos dânaos , e vofíbs ir-

„ mãos , a decima parte para que a tenhaes. Feita a Catta
„ em Coimbra , a três de Agofto. era de mil cento trinta e

„ treF. Eu o fobreditOvGoniJe aílino a prefente Carta com a

„ minha mão , e a mande felat com meu íelo , ç com o feio

,} da Rainha Urraca minha mulher.

ii AíFon
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,; Affonío Rey de Hefpanha confiriro. Henrique De-

;5 fgnâdo ger.ro d' ElRey corfirrho. Reirrundo genro d' El-

„ Rey confirmo. Creícotiiò Biffiõ de Coimbra confirmo.

j, Henrique teítemunha. Gaufenáo teftemunha. Pelagio tef-

„ temunha. Luiba teítemunha. Pedro teílemunha. Adoniò

„ teílemunha. Lopo teílemunha. Roíendo teílemunha^

„ Gonçaio teílemunha. - « -

Da dâtta deíla Eícriturá ^coníla o pouco tempo, que
Li&boâ fe confervou em poder de Cliriííâos : pois gsnhando-

fe aos Mouros no anno de mil noventa e três 5 já no princi-

pio do de niil noventa e cinco , f urfon Ibem Rafis íenhor

delia ,
pode juntar tantos , que íe atreveo com o de Leyria,

^bufcar o Conde D. Raimundo em Coimbra.
**? De outro Mouro Senhor de Lisboa , fe acha memo-
ria em Fr. Bernardo de Brito : o qual tratando da fam.oía

batalha do campo de Ourique di2;
,
que hum dos cinco Reys

Mouros, que nella foraõ vencidos pelas armas d' ElRey
D. Mbnfo Henriquez , foy Alistar Senhor de Lisboa.

CAPITULO XXII.

T>e como ElRey D, Affonfo Hefiriquez intcfitcu te*

mar Lisboa , e o Tião cofifegt/io 3 e como apportan-

do depois em Cafcaes htwia armada de Efi
trangeiros , c^tte paffa^^ca d terra San-

ta^Je valeo deliapara o mefino ojfeito.

/^ Uarenta e fete annos fepafTaraô, ácsde queèílavez
V/ ganhou Lisboa aos Mouros até, que ElRey D. Af-
ií' fonío Henriquez profeguindo as viélorías

,
quedelles

tinha alcançado na ccnquiíla de Portrgal , intentou gpnhsr-
Ihes eíla Cidade

,
qi}e como a principal do Reyno , lhe de-

via dar graríde cuidado , eílar fora de feu fenfcorio, pars que
«ílando em poíle delia , pudeíle entaõ gloriarfe da Coroa »

que os Pòrtuguezes lhe oíiereceraó , na famofa , e memo"
râvel batalha , do campo de Ourique. A noticia, que te-

mos deíla jornada , íe acha na hiíloria dos Cedes , alleea*

Ff 2 da-
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da pelo D. Fr. António Brandão com as palavrasíèguintes

:

Eodem tevnpore ( fallando do annp mil cento e quarenta) d?^-

fidetur Olijipo ah Alfonfo Henrico, auocUie jepttiaginta na*

vium GaUicortim
\
qui (erram Smãam navigabant , (í^per-

Vànertmt ad portum Caix ,
&* intraverunc Durium ; jed

'vrbs capi non potult , Jub vrbana tamen ^ é?" ager direptus
,

t^^eflatatiis, Dec^arate neíta memoria
, que no anno nâí

cento e quarenta poz ElRey D, Aftonío cerco a Lisboa com
foccorro jie fetenta nãos Francezas

, que navegando pafa a

terra Santa chegarão ao porto de Gaya , entrando pela foz
do Douro , e naô fendo pclTivel ganharfe a Cidade , fe de-

llruiraõ, e affolaraõ os lug;3res de feu deílrido.

Naõ devia ElRey de ter feito as preparaçoens necef-

farias para efta conquifta . pois deixou logo de a continuar,

porque o divertiaõ delia ascouías de Entre Douro e Minho,
perturbadas com as entradas , que o Emperador D, AíFonfo
fez por aquella parte : mâs guardou Deos para melhor oc-

cafiaõ a gloria , que ElRey D. Aífonfo havia de adquirir

em taõ fignalada expugnaçao. Parecia ao magnânimo Rey ,

que íem efta infigne Cidade , era pouco tudo o mais , que
tinha unido a fua Coroa , e deu baftantes moftras defte de-

zejo em humâ efcritura , que outorgou no mez de Abril de
tnil cento oitenta e cinco » que he o anno de mil cento qua-
renta e fete de Chrifto : na qual faz doaçaô aos Cavalleiros

do Templo, que o acompanharão na conquifta de Santa-

rém, dos direitos Ecclefíafticos da mefma ViUa , prome-
tendo de os concordar com o Bífpo de Lisboa , fe o Senhor
por fua piedade lhe concedeíTe

,
que chegafte a íer fenhor

delia: como o fez, e cumprio defpols
,
que a ganhou aos

Mouros , porque fendo elleito por Bifpo a Giliberto , tra-

tou de cobrar dos Templários as rendas , que pertencia a feu

Biípado , e paftbu o negocio tantos diante , que chegou a

eftâdo de íe remeter ao Summo Pontífice: pelo que ÉIRey
tomou a maõ na compofiçao delle , e com fua grande libe-

ralidade deu aos Templários o Caftello , e lugar de Serás,

e que o Bifpo , e Cabido de Lisboa houvefíem os direitos

Eccle-

(I) Bran^lai l'^b. 10. cap. <), (2) Idem capit. 14. (3;^

Liv, das ordem militares da tçrre do Tombofoi s dt.



e grmiãe^âs iè Lishk^a-y^S? Í27
Ecclefía ft icos » que]he e raõ dev idosí c; \

>

\
^ ; 1

:
• > ' "

'

Logo, queo magnaniaio Rey D. Afôhío fòy fe-

lihor da Viila de Santarém , aípircU a mayores emprezas,

e como a de Lisboa llte dava mais cuidado , fe quiz aprovei-

tar da occafiaõ que Jhe cfferecia a farra deftias vidorias,

com a qual fe alcançaô muitas vezes , as que parecem mais
difficultofas. Naó o era pouco a expugnaçaó de Lisboa s

Cidade jà naquelle tempo de grande^noriíe , e pela commo-
didade do porto , refugio de pyratas :' a qual pela fertilida-

de de feu diftriéto frequetitavaõ grande numero de in-

fiéis.

Bem devia coníl:derar eítas coufas o invetjcivel Rey
Dom Afonfo Henriquez-, porqae temendo as difficuldades

da emprefa , juntou: paia ella os apparatos^ e petrechos

neceílarios ,: ^e o mayor numero de gente , qiie pode tirar de

íeuseítados, com a qual formou baftante exercito, e pro-

pondo ^ro feu coníelho a ordem , que fe avia de ter naquel-

Ja guerra, adéntou » que procuraíle primeiro tomar as pra-

ças mais fortes
,
que havia de Santarém até a coita domar >

porque eltando em poder dos infiéis^ naÓ tinháó os noíTos

as eipaWas feguras. ; ^'
p^'^

Concordaõ noíTas Chronicas
,
que.ganhou ElRey por

força de armas os Caílellos d^ Mafra , e Sintra : inexpu-
gnável efte pela eminência do fítio , e fragofidade de hum
fijonte informe , em que eítá fundado , incontraftavel per
arte , e natureza , que lhe n^o bailou para deixar de render-

le á fortuna dEIRey , e valor dos hoíTos. Epofto, queFr.
i^ntonio Brandão aílenta , que.eítas praças fe ganharão
defpois de Lisboa ; cuja averiguação naó faz ao noíTo in-

.tento, nós ( íeguindo a mais recebida opinião ) dizemos
xom os Authores delia , que fe achava ElRey no Caííello

de Sintra , confu/tando com feu invencivel animo a gloria ,

^
que ie lhe augrriehtava , confeguindo a árdua emprefa , que
já dâva por acabada , e o^ mayores perigos delia por venci-»

dos : quando dilatando a viíla pelo Occeano : cujas ordas

. . .
,

* baiíhsô

(i) I)uarte Çalvao Chronifli delEey DrJ.cap. 34. Du-
arte Nunes aww 1 1 47, Chronic^ delRey D. Af. {^) Bran-
dão lib* 10. cap, 25'.
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^

banhaoa frald.^ diquella ferra , diviíoa por feu Orizontâ
huma frota de vellaSj cuja derrota era vir demandar o Ca-
bo de Gafcaes, a que cha tiamos a Roca de Cintra : em cuia
extremidade elliva ElRey dezejandi de ver o fim dos na-

vegantes^
A gente, que vinha nefta armada era convocada por

ElRey de Fraíiça : ^ rnayor parte Principes de íeu Reyno
,

e outros do Çoadada; de FJm-des , e Províncias do Norte »

que de baixo da infignia falutiferá de noíTa redempçab , fe

tinhaõ movido comos fermoens de S. Bernardo , a tomar
as armas para paflar à terra Santa ,

que com a perda de Edef-
fa , e competências dos Friricipeá do Oriente ameaçava hu-

magrande ruina âquelta conquifta.

Os que para efta fe moverôã nomea Sueiro em feuj

Anaae? , è Setlio Caluifio particuraliza alguDs de grande
nome

\ pôílo que nao faltou quem diffe fgr gente vulgar
toda a que vinha nefta armada : mas o certo he, que era

rRjuit;a parte danobiliffimade Flatldes , França, Inglaterra,

e. Alemanha ,. que naquellès tempos feoccupavaõ em fer*

vir 3 Deos) càntra os infiéis , amando mais o5 perigos da
guerra

, que a tranqulhdade da paz , com que os peitos be-

Ikofos fe afeminaõ.
Nofios Authores naô' fouberao o nome mais, que 3

Guillermo. dè Longa efpada de naçaõ Francez , e General

da .ffotavJ^ue Manoel Sueiro/, e Duarte Nunes de Leaô
com outrès"^ que os feguem , affirmao fer fiího de Godifre-

do Conde àê Anjóu , e Mathil Emperatrix , que fora de A-
lemanha mulher do Emperador Henrique V. e filha única

de Henrique primeiro R^y de Inglaterra. Os outros Capi*

taens de mais nome erao , Childe Rolim > D. Ligel , Li-

berche , eGuilhermo. de Lecorni. Dodechino Abbade do
Mofteiro de S. Dyfihodo , que vinha embarcado nefta fro-

ta , e íe achou em todo o cerco de Lisboa , dá a entender ,

que o General delia era. o Conde de Areíloth \ e fuppofto,

que todos concordao-, que Guillermo de Longa efpada o
era í he coufa poflivel , que tiveíTe efte titulo *, ou que hum
RovernaíTé fls coufas do mar, e outros as da terra,

CA-
(i) Hoáechin^ append. ad Chro nk. Mariojh icatiaru 1

1

47-
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€ A p itU^ O xxni

^m que frefegue a matéria dopaffado , e viagem
,
que

a arffjadafez até chegar a Lis^boa ^ e ijumero dá
,

gente ^ e navios que trazia^

COncordaõ todos os Authoreseílrangeiros, que confia-

va de duzentas Veliàs , e os noílos íjffiríRÊô ,
que eraô

de cento e cincoentâ até duzentas i e que nella vinhaõ em-
barcados quato rze- iriir hcnriens ; que a hiítoria antiga do
Moft^iro de S. Vicente dèfòra diz , fer gente vakrcfa , e
bewi- armkda , aoulo daquelle tempo', e exercitada nos con-

íiiclos da guerra , íendo feu principal defignio derramar o
fengu© em defençaõ dos lugares , em que Chrifto obrou os

mylterios da noíla redemp<^aó \ e ainda que todos os hiíto*

ritadores convém
,
que a arnriada partio de Tradimunha ena

Inglaterra nos parece , fer mais acertada a relação do Abba-
de Dodichir^o, pois( como quem vinha embarcado nella )

he teílemunha de viíta , que certifica-o difcurfo da viagem
com eílas palavras : De ?javali ejKpéâhwne Terra Sanã^
qu£dam dicarn. Hoc anno m oílava Vajchàe j. K aiend. Maii
movit exeràtus àCâlonia , c^ 14. Kalend.Jmii venimusin
portum Anglia-, Vêrcbimite^-ubi erat Comes de Arejcobe
€íim 26o. fere na^vibks-Anglícis \ é^ Tíandriàs , ^ G>fe^
ria ante rogàtiones^nântgkvmus per 8. dies. ínVígHiaAf-
cenfionis paffl márfs tormenta 8 demum die in portum H^Jpa^
m£ Qazzlm faltem citm 50. naviltis appulmmr » rurjum
mpertíim Viver ejujdem Ihoris vininms, poftea > 6. feria an-
te Ventecojlem in^pGHum CallieíX Thamara pervenimus. Et
^iVeiiteeoJtes navigamús ,

&>' zferia appírcuímus ad ai*

veum fitmúnis Dorms^ VcrtugaUée. E^wde ad alveuni flumi"
nis\Tage intrante ^ 2. dieapud Ulishonam vigrlia Petri ; d^
Vatdi applicuíuitis, Sta íigniíicr çaõ he : Direi alguma cottja

da jornada naval da terra Sa%ãa, Efte anno ( faiando do an-

no
(I) JoeobMeyerlib. $, amso iiJi^y.RoheriusAbusmon^,

tis natal fíijt. Mcnajt, ò\ Fmcent,



ít?o Lhro IV. dafundação ^ e antiguidade^
, ^

no de mil fento quarenta e íete ) Ma oitava da ?aJchoa a vlnl

te e féis de. Abril ^ fe . mo íleo Jp èyseràto^ de Cddonia , e a de-
zoito de Mayo cheganus a Derchinút

,
porto de Inglaterra^

a donde eftava o Conde de Arejchot com duzentas nãos de
lnglaterra\ eVla^ides t e d Jextafeira antes das Ladainhas
navegamos pár efpacio de oito dias \ e va vig lia da Af',
cenjao tivemos huma tormenta , e a cabo de outros oito dia^
chegamos com cincoenta navios a hum porto de Hefpa-
ilha chamado Qaz^^hw^ do ,qti/^l- ciemos outra vez ao por

t^
Vivero da mejma cojta , e depois na fexta feira antes de
P.entecoftes apportamos no, porto Thamara de Gali::^a i e

naoltava de Bentecojtes. tornamos a navegar^ e tomamos

^

Porto ájegunda feira na^ barra do rio Douro de Portugal ^

dondeentramos nafo :2i> dorioTe]o ^ e no fegundo dia demos
fundo em Lisboa na Vigilía de Sy Pedro , e S, Paulo,

Sabendo ElRéy D- Aífonfo toda eíta relaçaé de qua-

tro cavalleiros
,
que fn^ndou viíitac o General da frota ;

attribuhio a íoccorro do Ceo , o que em tal tempo chega-
va a íeu Reyno: porque fe podia valer delle para cercar

Lisboa y como dezejava i ,e dando a De.os as graças de fa-

vorecer por eíle meyo íeus intentos , mandou 3i2.er ao Ge-
neral , e mais Capitães , que por divina permiíTaõ haviaõ
apportado em.Jeju Reyno ,,p^orque íe i)U|cay^ô occaíioen«

deíervir a DeOs nos eítranl^osj nefte\em,que fç.achavaó,

as tinhaõ mais prppinquas; aJ^áí^ndo-Q a g^nha^-^aC;idade

de Lisboa v.que. drftav4^,dalli'çiac(>sjegp^^^^^^ c^ijo^ ^^p^r^do^i

res eraó iniisís , e jnimig9s,jie,tró& ;%íit-a> p^vÇathoWc^ , a
queelJes deviao perfeguif v. porqúèvMifoííavaõ aquellas co-

itas com contínuos roubps^e as terras de Ghriftâos cora

damnos , e hoíliIid:ádes irremediaveis\i' e que ^ fequizeílem
acompanhâllQneíla^expugriaçfò tip|i;av7a[Gidade porto capa-

ciífimo para grandes armadas^, p lhes .pjçomo^tí^^a ^ que to-

mandò-a , feria ametade íua , e partiria os deípoios comel-
les taõ liberalmente, que tiveíTem por bem empregado o
foccorro, quelhedeííem. '"

í

Refpondersõos Capitaens a pi^ey com toda a^cor-

tezta , e foraõ tantos os recado? /que olive de huma , e òu*

Ua |*rtç
,
que finalmente alTentárstõ , que cercairem a Cida*

dei
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1

âe , e fendo ganhada , fe lhe deíle ametade *, e a outra fof*

l€ delRey ; o qual debaixo deite concerto partio logo poc

terra com feu exercito a cercar a Cidade •, e os Eftrangeiros,

que até entaó tinhaõ íeus navios em Calcaes , entrarão com
elles dentro no porto , prolòngandoíe de forte pelas mar-

gens do rio
,
que pudeflem impedir qualquer íoccorro

, que
os Mouros intentaílem metter dentro ,na Cidade.

Afiirmaõ noílas Chronicas , que confiava o exercito

delRey de treze mil foldados poucos em numero , íe confi"

derarmos a grandeza da Cidade , fortaleza de feus muros
antigos , e quantidade de Mouros , que a defendiaõ , pois

morrerão 200. mil no difcutfo do cerco , e muitos no valor

,

c anima com que fe tinha achado em taô grandes feitos , e
alcançado tantas vidorias , militando nas bandeiras dei Rey
D.Aftbnfo.

AíTentaraõ os Portuguezes as fortificpçoens para a
parte Oriental da Cidade, cujos muros lhe ficavaô pouco
diílantes, ficando o corpo do exercito no poílo em que ago-

ra eílá edificado o Moíteyro de S. Vicente. Os Capitaens
Eftrangeiros plantarão feu arrayal da parte do Poente , fa-

52endo praça de armas no fitio , em que hoje eftá fundado o
Convento deS. Francifco, e Igreja dos Martyres , com a
inayor pai te de íeus quatorze mil Infantes, que com os noí-

fos fariaõ numero de vinte e quatro , os que podia haver em
todo o fitio.

Na hiíloria antiga do Moíleyro de S. Vicente feita

pelo Monge, ou frade Otto (ou Ottacomo Ihechamaôou-
tros "i AJemaó de naçaõ , que fe achou ncíle cerco , fe rela-

ta , que chegava a ncfla gente até o oiteiro , da parte do
^NQrte , hum dos fete , em que Lisboa eliá fundada , e em
vque hoje vemos o Mofteyro de Santa Anna , o da Encarna-
ção , e o Collegio de Santo.AntaÕ, E que também os Eftran-

geiros fe eílendiaõ txé as fortificaçoens de roíla gente. For-
ro ( diz a hilíoria antigs ) cafra Theutomcorim c^terorum-

€i7ie\ dherfís y
qui zenermt J^rozmajs damos cccupant ju*

horhtoMim . qii^ejtint aàjlagayn "crbh Orier,tahm ^ ((^ ex*

pílfís inde Sarríicenis ^ mgrejjit habítánt ibt, Aiglivero^
Gg ^re^

{!) Kift, Momjí . S. Fkcais.



^ í i Livro IV* da fiíndaçal ^ an tiguiãades
,

&'yeVqtim Brhanic£ , Aquitanlsque \ populus ínfnb vrhif

Occafum, fuás conltituunt manfiones fugatis inde pagants^

Nam Re:^ cum ducibuí , &* cceí;eris Baronibns juh aparte
Septentvwnis pr£ftabant obfidimem per eolles valles quepro-

pejunt multitudme vulgi, A figniíicaçjó em noíla Jingua

he : Osarrayaes dos Alemaens ,
à^ mais naçoens

^ que vie-

raõ das partes do Norte Je alojarão nas cafas do arrebalde

quefi^ai para aparte Oriental da Cidade , lançando delia

áos Sarracenos, Os Inglezes , & Francezes occuparaÕ os

árrebaldes da parte Occidental da Cidade em quefizeraõfeu
alojamento , pondo emfugi da aos Faganos^ porque ElRey
com fetis Capitaens ,

é" fidalgos fefortificou da parte do

Norte ,
é^' fua gente pelos Outeiros , & valles circumvi'

linhos.

Conforme a eftâ relação authentica , parece , que
ia naquelle tempo hayia grandes árrebaldes fora dos muros ,

e que por força de armas , fe lançarão delles os Mouros, que
osoccupaváõ fubftituindofe os noíTos. Também parece da

memoria , que a Cidade foy cercada toda em contorno , e

que os noffos fe tripularão com os Eftrangeiros ,
pois fe diz

nella, que havia Alemaens na parte Orif^ntal » om que to-

dos fituaõ a gente delRey , e parte delias no Outeiro Sep-

tentrionâl de Santa Anna , em que noíTas Chronicas nao fal-

3araõ : o que parece fundado em boa razaó , e pratica mili-

tar ,
porque nao pudeíTe entrar foccorro aos cercados pelos

Vâlles da Mouraria , e da Aniiunciada.

CAPITULO XXIV.

De como ElRey fundou duas Igrejas para feptdtarós

que morriao. nos combates , e da milagrofafvióío^.

ria , cjue os noffos alcançarão dos Mouros ,

que vinhaÔfoccorrer os de h^sboa jun-

to ao rio de Sacavcm,

Onfiados os Francezes em fua galhirdia , e primeira fu-

jia, quizeraõ dar moítras delia efcallando o* muros da

Cida-
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Cidade » que os Mciiros deffenderaõ rechaçandcos algumas
V^zes com mortos ,e feridos das armas de arremedo , o que
o brigou aos noíTos fabricar a Igurr as mâçhina5,eeDgerihos
militares , com que ii\tentâraÓ derribar «ígum lanço de mu-
ro ,

porque pudeflem entrar dentro na Cidade : mas era tal a

vigilância , e diligencia dos cercados , que fe reparavaõ de
todos os combates muito a íeu íalvo.

Vendo ElRey a muita gente, que perdera nelles , c
Confiderando ( como Catholico Príncipe ) o muito , que de-

via aos cavalleiros Eílrangeiros , que nelles foraõ mortos
pelos Paganos , trattou com o Arcebifpo de Braga D. Joaõ,
que íagraííe lugares decentes, em que feus corpos foflem
l^pultados , fenaó com a pompa funeral, que lhes era de-"

vida , pelo menos onde fe veneraflem íuas íepulturas
, pro-

iBettendo de fundar nelles dous Mofteiros *- íe o Senhor era

cujo ferviço derramarão o fanguefaffe fervido de lhe dar

vidoria dos inimigos de íua fanta Fè
,
para que nelles fofle

ella exalçada , e íicaflem aos vindouros memorias de feu re*

'ligioiõafí^edO' .

• or Louvou o Arcebil^o ao Catholico Rey a piedade , e
zelo de Religiofo Príncipe, e com osBifpos, e Clero,
que feguiaó o exercito, íagrou dous limites nos lugares,

em que fe fundarão por ElRey o Mofteyro de S. Vicente»
é pelos EftrangeirosNofla Senhora dos Mar tyres , íepul-

tandofe nelles todos os que morriaõ no diícurío do cerco

:

como fe relata na memoria antiga que permanece no Mo-
fleyro de S. Vicente-

Devemos ao Chroniíla mor Fr. António Brandão haver
defcuberto algumas Efcrituras , e documentos deites annos,
que atégora naô erao vulgares , nem eftavaõ eícritas era

noíTas Chronicas : das quaes fe colhem algumas antiguida-

des muy dignas de faberfe. Entre ellas faz a noíTo intento
,

a que fe acha no livro dos privilégios da torre do Tombo ,

que vai do anno de mil quinhentos e fetenta e fete até o de
mil quinhentos e oitenta e dous , em que fe trata da vidlo-

lia
, que os noílos alcançarão junto ao rio de Sacavém , dos

jMouroi, qne vinhaõ foccorrer os de Lisboa, poucos dias

depois de cercada., na foíma que fe fegue^
Gg2 „Logo
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i

,, Logo que os Mouros íenhores dos lugares vizi-

;, nhosde Lisboa cutenderaó, q eílava cercada, temendo que
») íe a Cidade fe perdeíle havia ElRey D. Aííbnfo de deí-

„truiIos, intentarão focorrela: para o que juntarão cinco

5, mil de cavallodas Villas de Thomar , Torres novas, A-

I, l.anquer, e Obulos
;
parecendolhe, queá ligeira fe pode-

j, ri ió meter dentro na Cidade. Teve ElRey avifo do diíi-

„ gnio dos Mouíos a tempo
, que mandou mil e quinhentos

,, dos noíTos
, que lhe. foíTem impedir o paílo na paflajenx

„ da poate de Sacavém , de que ainda permanecem os pri-

y, roeiros arcos, e aliceces de outros.

„ Chegarão os noíTos ao alto do lugar de Sacavém;
j, em que havia hum GaíleUo

,
que eítava pelos Mouros»

5, eá vitla delles cometteraõ os que acabarão de paflar a

„ ponteanimofamente ; e co moerão os contrários mais em
„ numero,eíteve algum efpaço duvidola a vidtoria , porque
I, os Mauros pelejavâô valentemente com mortes, eferi*

„ dos de alguns dos noíTos : os quaes animandoíe mais comi

3, hum efpirito fobrea3tur.al , que lhes fobreveyo., fizerao

„ perder aos infiéis os brios \ e voltando as coílas , como naõ

,, podiaô caber pela ponte , huns fe aíFogarao no rio , e ou-

,, tros forao mortos a ferro chegando huns , e outros a três

„ Chegou a focorrer os Mouros Bezci Zaide Alçai-

>, de doCaílello, que vindo os feus desbaratados fe reco*

„ Iheo a elle : e íendo cercado pelos noíToá lho' entregou lo-

5, go , naõ podendo defenderfe. Afirmarão os que fe acha-

„ raõ na batalha ver no mayór trance delia muitos homens
„ eílrangeiros naô conhecidos , que os ajudarão atempa,

„ que imploravad o favor da Virgem Maria Senhora noíTa ;

5, à qual ElRey D. Affonío atribuio taõ milagrofo fucceflb,

„ mandando logo edittcar em íeu louvor húm^i Ermida , de

„ que o Mouro Ziide foy primeiro Ermitão, convertido

i, por huma viíaô raaravilhofa
^ que teve antes, que abata*

„ lha fe come^aíe.
Havia tradição confufa deite fuccedo em tempo del-

Rey D. Sebaíliaõ , o qual defejando ter óellie mais inteira

lioticla, mandou poc hum Defembargador tirar informação.
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no anno inil quinhentos ietentaeíete-, e schcn hum livro

antigo na Igreja do lugar , em que íe continha tcda efta re-

Jaçaõ , a qual com a Ermida antiga fundada por ElRey D.
Affoníb , que ainda permanecia , e a fama

, que ccrria en-

tre os moradores do lugar confirmou a memoria do livro.

Eíta quiz perpetuar Miguel de Mouro Secretario, é
o valido d^ElRey D. Sebaíliaõ , pedindolhe o lugar da Er-
mida para fundar nelle hum Morteiro de Religioías , e fen-

dolhepor elle concedido o edificou, no lugar da batalha,

com titulo da Senhora dos Martyres , em memoria, dos
que nella morrerão pelejando : para o que foraõ Religioías

do Convento da Madre de Deos deíla Cidade
, que o fun»

daraô debaixo da regra de S. Clara : imitando bem com tal
'

filiação as grandes virtudes clauíura » e Religião de feu

inítituto , que he dos mais notáveis , que tem a Chriíian-

dade, e de cuja recolecção trataremos na terceira parte def-

tâ obra. CAPITULO XXV.

De híima pteza ^ que D- Fedro Jffcjifo irmão d^ EU,

Rey tomou dehuma filha , e ttejouros do AlC' ide

de Lisboa ^e origevi áas armos dos Cufjhas* 1

O Doutor Fr. Bernardo de Brito efcrevendo a vida de
D. Pedro AíFonfo, irmaõ d* EIRey D. Afl^bnfo Henri-^

quês , conta huma preza, que temeu sos Mouros : cujo fu»
ceflo naõ achamos em outro Áuthor, e aílim o efcrevere-
mos por íuaconta; efoyocafo: que durando o cerco de
Lisboa, fazia D. Pedro maravilhas aílim nos combates: como
cavalgaduras nas terras I que os Mouros ainda occtpavrô»
de que tirava gados , e mantimentos , com que o exercita
eílava provido de tudo o neceffario

i e entre as mais prezas,,

que fez neftas entradas, foy huma êçlhs certa noite ; na
qual o Alcayde de Liiboa ( tendo por certo, que fe h^vía
de perder a Cidsde ) mardava huma filha fua , com os tíie-

louros , que tinha para Alarquer, que es Mcuros airds» pçf-

(i) Zr. Bmiíâvâo JiK 5. r^/. i (J. Clronic. de Olm. ..
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luiâò ;
para que dahi foíTe levada a Sevilha.

: Dos Mouros, queentaófe achavao na Cidade efco*

Iheo o Alcayde os mais esforçados vinte decavallo, para

que'acon:ipaaliaíl'eni a filha, até a pór em íalvo , fiando de
feu valor a importância do fucceílo , quenaò foy qual el-

le defejav.v, porque tendo caminhado parte da noite a Mou-
ra com os de íua companhia , foraõ fentidos pelo rincho de
huracavallo, de D. Pedro Afix)tiío, e outros Cavalleiros

,

que com eUe corriaõ o campo, impedindo, que naó en-.

traffe aos cercados focorro de gente , nem de mantimen-
tos.

Acodiraõ logo os noffos , e inveftiraô os Mouros taõ

anímofamente , que a pezar de todos , lhe tirarão a Mou-
ra , e thezouros de feu poder, que D. Pedro Affonfo pre-

fentou a ElRey íeu irmaô. Soube-fe logo na Cidade a nova
deite fucceílo , que foy fentido de todos com igual triíte-

Za , principalmente do Alcayde , a quem tocava mayoc
parte de fentimento ,

por haver perdido íua filha , thezou-

ros i e mayor o teve Gide Achim hum Mouro natural de

Sylves, que enamorado por fama da fermofura.da Moura,
viera de fuá terra a íocorrer o Alcayde

,
para que lha dèffe

por efpofa , era premio de fimilhante ferviçq ; o qual ain-

da reputava por piqueno reconhecendo nella mayores pren-

das , e merecimentos-

Era o Mouro naõ fó valero{o na peíTaa , mas de no-

bre Tangue : eftimulos , que o obrigarão a fahitíe da Cidade
inconfideradamente, fem prevenir o fim de fua temerida-

de , e entrando nos alojamentos d' ElRey.pedio licença , pa-

ra lhe falhr , e lendo-lhe por elle concedida; propoz a cauía

de fua vinda com elegantes palavrasi e bem fentidas queixas,

nacidas da ariíorofa affeiçaõ f que o incitava , todas encami-

nhadas a pedir a liberdade da Moura , ou o cativeiro de

ambos.
Inclinoufe o animo dElRey piadofamente ao afcfloj

com que o Mouro fentia fuás penas i e confolandoo nellas ,

'

Ihedifle , quedififttindo íeu irmaô daacç-.6, que tinha na

prefa , pela haver f^anhada á ponta da lança , elle a daria

<2;raciofamente. Vindo Cide Áchim
,
que na vontade de D.

^
Pedro
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Pedro confiília o bom defppcho de fua pet*^ç?.ô

,
p cílradôa

léus pés Jha tornou a íigniíicar , acre certsr do
, que a troco

de fua vida , e liberdade , e de quanto tinha , que lhe oííe-

recia por refgate j libertaíle a Moura : n^aso generofoD.
Pedre fe houve com elletaõ liberííl, e galantemente, que
naõ ló lha entregou , mas- também as riquezas , que com
ella tomara

,
pedindolhe , que com tudo íe foííe para o Al-

garve , e naÕ deíle mais lecorro aos de Liíboa.

Muita parte do veraõ fe tinha, gaitado no cerco de
Lisboa , deííendendoa os Mouros com grande obftinsiçcõ \

lofrendo grandes aílaltos , e combates : nos qnaes morriao
alguns dos noíTos. Acodirsõ nefte difcurfo de temipo poc
mar , e terra Mouros de varias partes, para focorrer aos
cercados , e naô podendo effeituar , o que dezejav^ô , ef-

carmentados de fua ouzadia, fe tornarão com mais preffa , do
que tinhaõ vindo.

Para impedir . que os Mouros naô entraíTem com fuás
embarcaqoens pela barra do Porto de Lisboa , hum valerofo
Capitão , chamado Payo Gotteres, que no difcurfo do cer-

co , tiiiha dado raoftras de feu grande esforço , ordenou ;

que le fizeííe huma eftacada de cunhas de ferro na largura

da foz encadeada : as quaes o Bifpo de Pamplona attribue a

origem defte nobeliílimo appellido e a Payo Gotteres fer au-

thor delle : pofto que outros lhe daô principio nas Cunhas ;

que o meímo Capitão meteo no muro da Cidade ; para fubir

por ellas no ultimo combate , em que fe ganhou ; em que
fe naô pode fazer niuito fundamento , porque o Conde^D.
Pedro ainda que dá principio aos fidalgos defta linh?gem
em D. Gotterre , e Payo Gotterres feu filho , que vieraô a
Portugal com o Conde D. Henrique , naô conta do filho fe-

melhante feito , e Fr. Luis Ariz na quanta parte da hiítoria

de Ávila também faz progenitor dos Cunhas ao mefm.o Pa-

yo Gotterres.

CAPI-

' (i) Savdoial fiarrildgem dos Cmilas, u) D. Yedr&
tit. J5. da Inlagem daj LuhtíiSf
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CAPITULO XXVI.

Do ultimo combate ,
que fe deu à Cidade , e co-

mofoy ganhada aos Mouros,

TEndo ElRey Dom Afonfo moftrado grande conílancia

em aíTedio taõ porfiado , e confiderando , que lhe con-
vinha dar hum aíialto geral a Cidade com o refto de íbas for-

ças , para que pouco apouco as fofle diminuindo, íefinalou
o dia, em que a Igreja celebra a feita dos Santos Marty-
res Crifpim , e Criípiniano

,
poílo que alguns querem foíTe

o das onze mil Virgens, quotro dias antes, e que o dos
Martyres entrou ElRey na Cidade com triumpho.

PreveniraÕfe para o dia do combate todos os Tolda-

dos do exercito : o qual fe deu á Cidade por todas as partes i

em que huns ,^^^-oti^fo^ faziaõ maravilhas i e levantandofe

de noffa parte certas machinas dets^^ira , com que fe igua-

larão aos muros, pelej^vaõ delias os noíTos com os Mouros,
eno mefmo tempo /epicavao os muros com os engenhos >

chamados Aríetes , de que fe ufava antes da diabólica inven-

ção da artilharia , e de tal modo apertarão os noíTos aos ini-

migos, que nao podando jà fofrer as fomes , eíedes, que
padeciaõ., e julgando da conílancia dos Chriílãos , que nao
deixariaó a nenhum com vida , e que a mayor parte delles

tinha perecido nos combates , entregarão a Cidade á beni-

gnidade d£lRey , e clemência dos noíTos. Com eítas pala-

vras o conta ahiftoria de S. Vicente.- Pagani vero tantam
Chriftfanorum confiantiam tantam que cenien^es iftmtiam^
dejperant ainplius poJJ^e refifítre ^ iirhem que tYãdtmt % hellu

cos ultra non valentes ferre Jtidores^ Erant enimiam pene

conjumítiforis gladio , intu^ ineãiapanis , d^ aquo^.

Neftas palavras, parece qu3 fe dá a entender , entre-

garam os Mauros a Cidade ; fem ai^iiardir o rigor do ulti-

mo combate, eíer entrado? por força de armas; como fe

collige de todas noíTas Chronicas, quí affirmaõ durar o com-
bate

U) Brajida? IJby iQ* cap^ iZ, _
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bate feis horas continuas : nas quaes íe pelejou deanr.basas
partes com igual porfia , e obílínaçaô , pugnando os Mou-
ros porconíervar o fenhorio de taô illuítre Cidade, e os
Chriftãos pelo alcançar, fazendo trintas maravilhas em ar-

mas , até que pelo meyo das contrarias entrarão a Cidade
pela parte de Alfama , fendo a oras de meyo dia ; e depois
de entrada foy. a peleja mais cruel

, porque cobrando os
JMouros novas forças , com a ultima dezefperaçaõ , aca-,

Jbavaó tantos ás mãos dos noílbs, que (como fe encaiece x\z

Chronica antiga ) corriaõ rios de íangue pelas praças , e
luas da Cidade.

Naõ he grande o encarecimento : pois concordaõ al-

guns .Authores Eítrangeiros, dos quaes os nofios o toma-
rão > que morrerão duzentos mil Mouros , e Roberto do
JMonte paíla ainda quinhentos deíle numero, dizendo ; Eú
cum de ipfis ( vay fallando dos Eftrangeiros ) tantum ef*
jent tredechn milita , hoftium ducenta millia ,

ò" quingen*
ti Juperantes ingrejji y é^c^ E quafi com eftas mefmas pa-

lavras fe relata noFortaiitium fidei. Pelo que convém Duar-
te Nunes , e Fr. António Brandão, que a Cidade foy foc-

corrida durante o cerco , e que o nurnero dos mortos fe de-

yeentender, dos que perecerão nelle , enodia> queaCi-
dade foy ganhada pelos noílos.

i O Abbade Dodechino certifica , como teftemunha de
yifta, que os Eftrangeiros fabricarão hum Caftello de ma-
deira, do qual fe defendiaõ.dos Mouros , e que chegando-o
ao muro Ihepuferaõ fogo, e ardeo com tanta violência,

que derribarão hum lanço de muro, por efpacio de duzen-
tos pés; Círca(à\7. efte Author ) Beatx Marix turrisli^

gnea incepta » & clrca médium OBohris perfeita , propug-

•nacuhimnohis fiiit, Tandem tn ipJanoRe ^aníUGalli Abba-
tis lignis ignem impofuerunt , é^ fnunim 200. pedum irrtie-

runt, E parece vinfimel , que os rcíTos ertraílem pela parte

de Alfama , onde tinhaõ fuás fortificaçoens , eos Eftrangei-

Hh ro«

(1) Nicolao Gíle in Amial Fraiicors. Jíicob. MeyerJih. J.

mno\ij\^y, (2) FoYtalithm fdei lib, 4- (3) JJodechin.

lococitato*
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ros pelo lanço de muro , que derribarão»

Confiderou Duârtii N unez do Lia5,a falta de noffos Eft

criptores , e bonseng^^nhos , que encanaendaílem k poíleri-

dadj os grartdes feitos
, que os Portuguezes fariaò no dif-

curfo de cinco mezes i que durou o cerco : pois fendo a Ci-

dadi cercada da taõ fortes muros, e eítando guarnecida dô
taiitJs, etaó valentes Mouros, e fendo os combatentes a
fljr da gente, que entaõ havia em Portugal , criados naef-
cola, e milícia d*ElRey D. AíFonfo-, he força, que ázef-

lem proezas dignas de eterna memoria, que nos roubou

à

falta de hiíloria ; obícurecendo-fe os nomes de Portugue-

zes , e Eftrangeiroi , que por fefvir a Deos em taò íanta,

e juCta conquifta derramavaõ íeu nobeliííimo fangue à cufta

de tanto dos inimigos de noffa Fé.

A opinião mais vulgar, è em que concordaõ noíTos

Authores he , que a Cidade foy ganhada , e entrada huma
feita feira vinte e cinco de Outubro da era de mil cento oi-

tenta e cinco , que he o anno de Chriílo de mil cento qua*
reríta e fete. Epofto, que a Igreja Romana tem Santos,
tjtje fertejà nefte dia *, algunis curiofos tem pára fy, que o
feftejarynòs os Santos Martyres Crefpim , e Crefpiniano ;

procedèò de ferem eftrangeiros, e por contemplação , dos
que le acharão neíla conquifta fazemos fefta a leugloriofo
triumpho. Àffim o deçlaraõ quatro verfos, que eftàõ na Sé
defta Cidade, â porta traveíTa da banda do mat, queeílá
junto ao Cruzeiro, que dizem.

Tunc anni Dommi , cum rentnm mille notantur
^

Cumqíie
\
qtiater denis ? quattioratque tribus.

Cum per Chrifticolas urhs e(l Olisbdna Capta ^

Et per eu fidet redditaCatholica»

O mefmo quer dizer a inícripçao efcrita em hurtia taboâ
de bronze, que cftâ. a entrada da porta principal da banda
de fora á maó direita , que em que fe declara

,
que foy no

dia referido neftes verfos. JEra
(i) Conde D. Pedro tih 7.$. 5. DamiaS d$ Góes indlf-

irip. urbis QliJ^pon*
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JEra millenafuit hcc , deciefque 'vigena

Umle decem dempis in Chrifpini qicque ft ^o.

E na hiftoria dos Godos le acha memoria defte fuccelTo com
eftas breves palavras. Era M.CLXXXV, capHtir Saneia»
rena 8. idus Maijy eoàem anno caphur Vltfipo Oãobri n.en*

ft feriafexta merediano temjorepoft quhique menfis ohfiàioy

nis. Mas o certo he , que no dia vinte e cinco de Outubro;
entrou ElRey triumphante em Lisboa, com a pompa, e
acclamaçaó devida a taó finalada vidoria > de que lego foy
dar as graças a noffo Senhor , acompanhado dos Prelados i

fidalgos , e Capitaens , que íeguiaõ o exercito : mandan-
do íe primeiro expiar a Igreja mayor , que fervia aos Ára-

bes de mefquita , como largamiCnte fe declara na hiíloria

antiga. Mas a Cidade le ganhou dia das onze mil Virgens,
e 05 quatro dias, que fe meterão de permeyo , fe gafíáraô.

em limpar as ruas , e lançar no mar os corpos mortos dos
Mouros \ e o Abbade Dodechino , que a tudo fe achou pre*

íente, declara expreíTam^ente , quç em dia das onze mil
Virgens fe alcançou a vidoria : Viãorid tamen chtentajejlo

Fírginum, uooo.

CAPITULO XXVII.

pe algumas maravilhas ) que noffo Senhor obrou pe^

los merecimentos de hum Cavalleiro AUmaÕ cha^

mado Henrique
,
que os Mouros malta-

rao no combate de Lisboa.

DEixamos a traz eícrito , que para depofitar os corpos

dos que mortiaó nos combates , Cm quanto durafle a
cerco de Lisboa, fez ElRey D. AíFonfo íagrar dous Cimi-
terios nos lugares em que os exércitos efiavaõ fortificados,

e declara a hiftoria antiga do Moíleiro de S. Vicente , que
no Cipiitcrio da Igreja , em que elle depois íe fundou , íe.

Hh 1 íepuh

íí) DcdccKn. Icco chato.
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fepultavao os Theutonicos , ou Alemâ^^s , que morriaõ no
cerco, íem dizer acaufa : pois coaíta

,
que aquelle lugar

era deputado para os Portuguezes. E Duarte Nunez do
Liaô ( fallando do Aleraaó Henrique ) confeíla ignorar a

caufa , porque fe enterravaõ na igreja dos Martyres. Mas
a memoria antiga dá a entender ,

que todos os Alemães ti-

nhaõ feu jazigo no Gimiterio de S. Vicente » e que na Igre-

ja delle ordenarão hum Sacerdote chamado Roardo, ou Vi:

vardo de fua naçaó, que lhes adminiílraíle os Sacramentos;
~e que também íe enterravaõ nelle alguns Ingiezes , com os

Portuguezes ^ e os Francez.es > e mais Eftrangeiros , no ds
noíla Senhora dos Martyres.

Entre os mais , que foraô mortos no ultimo comba-
te ( fe bem alguns dizem ,

que durante o cerco ) foy hum
Alemão, chamado Henrique, natural da Villa de Bona

,

quatro legoas de Colónia ,
por cu)o meyo obrou noíTo Se-

nhor algumas maravilhas , com que fe manifcflou á gloria

de íua alma: as quaes referiremos na Hngoa antiga , em
que fe traduzio a relação de Otta y impreíla na anno de mil
quinhentos noventa e oito, por mandado delRey D. Joaô
o III. e diz aílim.

^Eftando jáaflim a Cidade de Li: boa fu o poder dos
5, Chriílãos , & ordenada em íerviço de Deor, Acaeceu hunt
j,dia» que íoterraraõ no dito Moíleyro- de S. Vicente hum
j Cavallôiro, que havia nome Henrique : & f^y n^iuiclde
>, huma Vila, a que dizem Bona ,

que jaz quatro It^gofls

„ alemdeColonha :Cavalleiro bom, e bem fidalgo: e abaf-

5)tado de todos bons cuílumes : for morto na entrada da
», Cidade, fazendo muito bem por feu corpo , e verterdo
) de gram vontade o feu fângue entre os Mouros : pc lia

>>paixáõ de noflo Salvador Jeíus Chriílo. E jazendo eíle

5 Cavilkirp enterrado no dito Moíieiro, como dito he; nof-
y»fo Sçnhor Jefus Chrifto, que fempre querdar galardão a
» todos aquelíes

, que o fervem j fazia por el muitos mila-

», gres^ e muy maravilhoío.s em aquella fepultura , em que
», iazia^ Entom vendaos Chriílãos aquelias maravilhas» que
>, D<^o& por el fazia j & todos aquelles, que preffas^ e eui-

a^tâs,. e pelares haviaõ affim denfermidades, como doutra
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•); qualquer coufa; eviftas eftas coufas ,
que Deos por el

„ havia feitas , e fazia cada dia; cuverôno por Martyr com
>, os outros Martyres , que jaziam íepultadosnoditoMof

í, teiro. ^

'/- „ Entom eram hidous mancebos, qneveerom com
^i^efte Cavaleiro de terra de Colonha , e com as outras com*

,, panhas, que veeron na frota íobre os Mouros. Eeítes

., mancebos erom ambos furdos, e mudos de íua nacença -

'„ & forom hum dia ao moimento da quel Cavaleiro , & dei^

„ taromíe apar delle , pedindo a Deos meicé pellos mereci-

„mentos do fandlo Cavaleiro j & elles eílando em eíta

j, adormecerom junto com o moimento ik elles aífim jazendo

-^, apareceulheso dito Cavalleirõ em habito de palmeiro ; &
„ tragia em fua maô hum bordom. de palma. E faliou aquel-

',';les mancebos , & diflelhes êííim. Hrguedevos, & folga-

'„ de, & aveda gram prazer j & ide , ^ falade, & ouvide

^, cà pelos meus merecio entos , & deites outros Martyres,

í^y que aqui jazemos em efte Moeileiro , que he sffituamen-

V to , & morada de gram virtude \ avedes graça ganhada de
,> noíío Salvador Jefu Chriílo , & a fua graça , & mercê

t^ comvofco he» E depois que lhes efto ouve ditodefapare-

'^vceulhes. Eos ríiancebos acordárom ledos, & íaõs , & qui-

„ tes de toda enfermidade; & foromfe a ElRey , 6c aos Pre^

>, Jadosda ^an£la Egreja que era em Liiboa j & a todos
í„ os arrades dos Chriílãos, que ainda entoneílavam na di-

„ ta Cidade, e contarom a todos o milagre, que íhesDeos
„ avia feito pelos merecimentos do landlo CavaUeiro , &
„ dos outros Martyres , & outrofi a revela , am s que íhes.

j, Deos moílrara por o dito Ccvalleiro Anrique,

,vEentomtodo o pobo o íouvou muito o nomede
>, Jefu Chriílo , & de fua Madre Sanda Maria , & ouve*
>, rom o dito CavaUeiro Anrique em gram revcrencra , &
,5 por Martyr de Jefu Chrillo com outros Martyres, no fars^

M gue dos quaes o dito Moíteiro de S. Vicente he fundada^
n & edificado E vendo Eip.ey eíle milagre , & os outro»
t) que Deos fazi^ no dito Mofteiro ; quifeo aver por fua ea-
>, mara eftremada , & cada^que íentia em fy algum ahaJa-.

>, mento- de iníirmidade , ou algum nojo grande j deitavp^-
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,, le no dito Mofteiro çiix fya ordçaÕ,& efli oração íiçabadai

,, logo recebia confolaçom I & prazer, & íaude de enfer-

„ midade , & delali em diante foy fempre o dito Mofteiro
'j, chamado Gamara , & viíitaçaô dos Keys , & fua guarda»

„ & detendimento do feu fangue , Òc foy dotado na ter-

,, ra, e herdeiro pelos Reys de Portugal , com ajuda dou-
„ trás pefloas , que fiihoron dev^çom do aílentamento , ç
,> virtude do dico Doeíleiro , aífi como fe fegue pela eítoria,

,je lenda , que efcripta he em Latim nos livros do dito

5, Moefteiro , e tornada aqui en lingoagem para todos have-

„ rem dentender , o que Deos fez , & hordenou ao feu ler-

91 viço no dito Moefteiro.

„ Depois defto a poucos dias acaçceo » que hum ef-

S, cudeirp do fobredito Cavallelro Enrique, que fora na en-

,, trada da Cidade , fora mal chagado dos emigos de graa-

„ des feridas : e tal maneira
, que a pouco tempo depois da

„ morte do dito Cavalleiro Enrique feu fenhor , paílou o
„ dito feu eícudeiro no Moefteiro de S. Vicente % e foy hi

„ íepultado em huma fepultura alongo do moimento de íeu

'„ fenhor como dito he : o fobredito Cavalleiro Enrique apa-

j receo de noite em fonhos a quel que era guardador, e íer

«

„ vidor da Egreja do dito Moefteiro, & eíte era Enrique

„ leigo o qual fora eftabeíecido para fervrç > da dita Egreja .

„ como já dito he., E aparecendoihe o dito Cavalleiro , dií-

„ felhe aífi. Levantate , & vay aquel logar ande os

„ ChriftSos enterrarão aquel meu efcudeiro a longe de mi

,

„ & toma o corpo delle , & trageo aqui junto commigo.

„ E o dito Anrique fervidor vendo efta primeira vifom npm
„ curou delia nenhuma couía. Entom veo outra vez o dito

„ Cavalleiro ao dito Anrique fervidor , & diíTelhe , que fe-

„zeíTe, & compriíTe aquello , que lhe dito avia, & odi-

„ to Enrique nom curou dello nenhuma coufa. E quando

„ veo a terceira vez aparecendolhe o dito Cavalleiro muy
„ bravo , & com rofto , & face muy efpantofa , & com feu

„ dizer de grande medo , & efpanto ,
porque nom cumpria

„ aquello que lhe já por tantas vefes mandara fazer.Entoni

„ o dito Enrique fervidor vendo o dito Cavalleiro, & co-

I) mo vinha airado contra elle ouve gran temor , & efpan-
to^

j
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\\ to , & levantouíe logo donde jazia dormido > &: foy com
j, candeas à fepultura honde jazia o dito efcudciro, & de*

^fenterrouo, & levantou o corpo dali , & tiouxeo para

',j aquella fepultura» óndé o dito Lavalleiro jazia \ & feze*

„ lhe huma íepultura a melhor que el pode fazer, & fu-

,, terfouodito elcudeiro em ella
, junto com feuíenhor,

5, aíTi como lhe fora mandado. E todo eito fez de noite com
j,

gràtide nfiedo , que avia do Cavalleito. E quando veo nà
,. menham achòuleeíle Enrique tam fem afam , nem tra-

„ balhô, que no corpo fentiíie , que bem pareceu que nun-

i, ca por elle tal trabalho , como aquel paíara. Entcm diíTe

jjtodo efte feito , como lhe haverá aos Chriítãos , & aos

i,
Prelados da Santa Egreja# E entom todos juntamente conl

5^ grande pra7.er verom ao dito Moefteiro , & derom gra.

^5 çás a Deos por tanto bem » & mercê lhes avia feito
,
que»

„ rendolhés moílrar os corpos dos Santos Martyres, que

j, padecerem por o feu ferviço. Até aqui he a letra a hifto-

ria do Monge Otta , traduzida de 'Latim na lingua , an-
tiguáem que foy achada j quando íe imprimio. \

C A P I TU LO XXVIL

Em que feprofegue a matéria do paffado ^ e de huma
palma ^

que naceonafepultura do Cavalleiro

Henrique ^ e o epiíaphio deda.

QUe N. Senhor obrafle algumas maravilhas pormeyo
defte Cavalleiro fe confirma , com o que certifica o
Abbade Dodechino ja allegado ,

porque tratando da
vifloria , que le alcançou dos Mouros, gaihandolhe a Ci-
dade acrefcenta duo imitt tn exefchu c^perunt lomil ; que
dous mudos começarão a fallar no exercito. O Abba^^e Ro-
berto de Monte diz

, que foraõ três : Ad corpora ( diíiel-
Iq ) íhi occiforum três muti recvpera^vermt ioquefidi zjum,

Eaífim pelo que contaô eíles Authores , como pelas
rela^oens , e memorias antigas, fe manifeftaò osfavore?

,

' ^ :^
, ; com

1 1 ) Rohertus mentis Naialis loco citato.
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com que V)qos NoíTo Senlior quiz moíhar na terra a gloria

,

que as almas deites Gavalleiros gozavaõ no Cep, e quam
agradável ihe fora derramar o langue i e perder a vida na
conquiíta deita Cidade , tirando -a do poder de infiéis, pa-

ra que nella foíTe feu fanto nome glorificadoi_
;

=

Acabou-fe de confirmar cita gloria, naçendo na fe-

pultura do Gavalleiro Henrique huma palma muy alta; na
qual fetocavaô os enfermos , e recebiaó remédio dos males
quepadeciaõ, eos que eítavaõ impedidos, fe contentavaõ
com lhe porem ao pefcoço alguma pequena parte, oiâ que
lha deffem desfeita em pô , e bebida em agoa , com quQ
fentiaõ milagrofos eíFeitos ; os quaes yieraõ a ceílar ^ por-

que íe foy diminuindo a palma de forte , com o que dell^

le tirava , que a traníplantarao a outra parte, onde falta?

raô os milagres ; mas ainda permanece hum cacho do fruto

deita palma
, que fe guarda em hum Relicário , com as

mais Relíquias , que ha no Real Convento de Saõ Vicente.

Com eítas » c outras maravilhas ,
que Deos obrava

por interceflao deites Cavalleiroç acodiao a fua (epulfura

noílos Lisbonenles em íeus trabalhos , com grande fé , e

devoção, de que por feu meyo alcançariaõ o remédio del-

les , e como a Martyre? de Crtriíto fe lhes fazia feita parti-

cular até que fecelebrou o fagrado Concilio Tridentino , e
feusoíTos eílavâo na Igreja velha , em huma cova , ou Ci-

meterio dedicado a Santo Antidio, a que nós corruptamente
chamâmosTude,cuia Imagem eítá hoje na Igreja,em Câpella

particular , e a trazíaò os Francezes no exercito , como S.

íeu natural , e os oílos eítao detraz da Capella roór , reco-

lhidos em huma cafa. Como também fe guardaõ alguns na

Igreja de noíTa Senhora dos Martyres \ cuja feita fe celebra

nella debaixo da invocação da Virgem , e a eíte propofito

prova o Padre António de Vafconçellos com a doutrina de

Santo Thomaz, que os Toldados Eítrangeiros, e Portugue-

zes , que morrerão no cerco de Lisboa , foraõ verdadeiros

Martyres , porque morrerão pela exaltação da Fé
,
pelejan-

do

(i) Duarte Galvão cap. 56. Chronica delRey D. Affõn-

}õ, (2) FajconceL tít, de Manyr. n. 10. S*Thom, 1. 2.

g. 124. a. $, ad. ^. r*:Vr.
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dò contra os infiéis , e ns»6 por paga , ou foldo. Os oíTos da
Cayalleiro Henrique , fe guardaò em íepukhro particular

m Sanchriftia , em que fe lé o feguinte epitaphio.

Híc jacet Henricus , fufo quifanguine fudit

Hojliles acies t roborefortis eques.

Impiger Occiduas quofjdamprevenít dd oras

/ Ignotum arripuit ( numine duótusr ) iter,

Adftiít hanc Mauris cum Rex Alphonfus ifiurbem
Armafnovet^ vit£ prodígusindefti£,

Vlum folafides ^ c^lifpes ignea virtus

Imptdit 5 ut ferret tela tremenda necis^

Clarior emicuit tumulo , cum Reâíor Olympi
Conjlituit níiru hunc dare fignamodis

Ergopiam mentem , C(zlo pofuijfe f/premo
Credere tamfas efi ,

qtiam dubitare ncfas* ^

C A PI TUI/ O XXIX.

De humfidalgo , chamado Martim Moniz » quematz
taraÔ os j\íouros na entrada de Lisboa , efua

descendência , e a de outros fidalgos ^^
que

ndlafe acharão*

EM o grande combate , que os noíTos deraõ aos Mouros;
quando lhe ganharão eíla Cidade , diz o Conde D. Pe.

dro , que mattaraõ a D. Martim Moniz á porta, que cha-
' mao de feu nome, e accrefcenta o Doutor Fr, António
Brandão , íer opinião de alguns

, que quando os noíTos en-
trarão á Cidade, fendo rechar^ados dos Mouros, que traba-

]havaõ por cerrar outra vez a porta, porque tinhaò entrado
fe houve taô esforçadí»mente eíte Capitão, que perdeo a
vida , defendendolhes

,
que naõ coníeguiflem fua perten-

li « çaõj

( r ) Ceude Dom Pedro t itul 3 3

,
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,

Çxíá, fazendo ponte de íeu corpo
,
porque os noílos paíTaí»

OatrQS affirmaõ , que de hum golpe jhe ficou a cabe-

ça meya cortada e affim toy feguindo os Mouros , íté ca-

hir íT.orta, junto à Igreja de Santiago , pelo que feteve
fua morte por taã notável

,
que em memoria delia , íe

póz hum nicho íobre a mefma porta , com huma cabeça de
pedra

,
que a confervafle , gratificandolhe efta iníigne Ci^

dade , com' tal remuneraç^6, o esforço, e valor , com
quef^eVa Fé

,
que profeíTava , e ferviço de íeu Key , e pá-

tria
,
perdera a vida taô gloriofamente n^ occafiaó mais hon-

rofa
,
que teve a conquiíla de Portugal, deixando raro

exemplo a (eus defcend;;ntes , em quele conferva a nobre-

za de fea, illuílrç íaiigue ; porque ( conforme o Conde D,
Pedro ) era e,íle fijalgo filho de Monínho Oforis de Cabrei-

ra , e neto do Gòade D> Oforio , que vej^o a Portugal e/n

companhia do Conde D. Henrique.

« Foy cafádo Martira Moniz com Dona Tareja Afon-
fo^ da qual houve a Pedro Martinz da Torre , Joaó Mar*
tinz Saiça I e Martim; Martrnz, que. foy Arcediago de
Braga. Cafoú Pêro Marthz da Torre com Dona Tareja
Soarez , e tiveraõ por- filho a João Pir<?z de Vaíconcellos ,,

de que fe derivaõ os fidalgos deíli nobre família , de que
ha hoje as cafas titulares dos Condes de Cairel melhor , e
Figeira-o, e houve adePenella^ e outros Morgados, e
cafas caíific^das*

O fegundo filho de Martim Moniz, chamado Joa6>

Martinz Salça , caiou com Dona Orraca Viegas j dós qua-
es procede a geração dos Aluelos. E íe nos faltara o livro

úo Cond^ D» Pedro , naô tivéramos noticia da defcendencia
deíle fidalgo , a quem Lisboa^deve tanío , por perder a vida
no dia . em que foy libertada do jugo Sarraceno.

Faz o meímo Coíide D. Pedro menção de Payo Del^
gado, que fe achou neila- tomada d^.Xiiboa , dizendo dei-

>e, que fora bom, e honrado Cavalleiro , e caiara com Do-
na Joni , e fizera a Albergaria, chamada de feu nome, qu4'

Cl F. Fr. Aatonlo Brandão coajedlura eítar na freguezia dè S.

Bartlio-
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Bartolomeu deíla Cidade ; a qual poílúiraó (cus defltenden.

t^s até o tempo delRey D. Joaõ o primeiro , chamátidcfè

Soares de Albergaria , tomando eíle appellido
,
porque fo-

raõ fenhores deilc?. Teve eíle Payo Delgado dous filhos, o
mayor dos quaesfoy Martim Paes, do qual vem osRebel*
ílos.

Conforme ao nhefoo Conde D. Pedro, o primeiro AI»

caide, que teve Lisboa depois , que ElRey D. Affonfo a
ganhou aos Mouros foy Fero Viegas*, que o tinha antes

fido de Palmella
,
pelo que conjeftura o P. Fr. António Bran*

daõ , com bom fundamento , que fe gchou com ElRey na
conquiUa de Lisboa. E quando naô houvera outras noticias

de fua nobreza podiámos prezumir fer muy grande pela im*
portancia do cargo

, que lhe ficou.

Provafe mais eíta verdade com que fallando o Conde
D. Pedro em particular titulo de D. Ligel , hum dos fidal-

gos Eítrangeiros
,
que fe acharsõ com ElRey na reílaura-

ça5 defta Cidade , diz elle
; Q^ue o cafou com Dona Dor-

dia filha de ?£roViegas Alcaide de Lsboa Jor lovges an-

n9S, E remunerando EiRey com tanta liberalidade os fer vi-

ços
, que os Eílrangeiros lhe fizeraõ nefta reítauraçaõ, con-

forme a qualidade de fuás peíToas, fe fegue, que a havia

de ter muy grande Pêro Viegas, pois caiava íua fillía com
D. Ligel.

o! Em quanto á geração de Peto Viegas , entende o D.

Fr. António Brandão , que falia nelleo C^onde D. Pedro em
hum §. dò tirulo 40. de D. Arnaldo de Bayaó; o que nos

parece carecer de baftante fundarr.ento , porque nefte titulo

le diz fomente
, que houve Pêro Viegas de íua molher

Dona Maria Pirez
, que por outro nome chamarão Pêro

, Paes , a Dona Tareja Pirez
, que foy caladi com Mem- Vie-

gas , e naó fe lhe attribue filha chamada Dona Dordia. Pelo

que naõ acho mais razaõ
,
para fe cuidar

,
que Pêro Viegas

Alcaide de Lisboa feja o do titulo 40, do Conde D Pedro

,

que outro do mefmo nome , em que elle falia no tit 56. na
§.de D. Perô Viegas, filho de D. EgasAfibnfoi masque
íeja hum , ou outro , fenaõ pode c fiirmar com fundamento.

li 2 Ríípartio

(i) lidem út. 6.
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Repartio ElRey com todo? os que fe acharão com e1-

le nefta empreza, naõ fó das riquezas, que nella foraõ

ganhadas, masfignalou a cada hum, conforme íeus mere-
cimentos, as cazas da Cidade , e as herdades , e terras de
feu contorno, para que aslavraílem, e cultivaíTem j e pa«
ra que fe pudeílem ajudar dos M ouros rendidos , lhes per-

mittio
, que viveíTem jnntos em hum bairo , em que perma-

necerão alguns annos e delles tomou o nome da Mouraria;
Ehum certo Author noíTo, entre outras coufas jocofas, que
efcreveo foy huma , que o nome de Cyaloyos da gente do
termo de Lisboa , Jhe ficou de C,a]á dos Mouros, que en-
tre elles ficarão povoando , como por ElRey lhes fora con-

cedido \ o qual ficou refidindo muitos dias em Lisboa , dan-

do ordem ás coufas ; como fe colhe da memoria da fundação
jdo Mofteyto de S. Vicente.

CAPITULO XXX,

lyas mercês , qne ElReyfez aoffidalgos r e mais Ef-
trangeiros

,
que ficarão nefie Reyiw,

GA nhada a Cidade quiz o generofo Rey D. Afonfo pa-

gar aos Eftrangeíros o ferviço
,
que lhe tinhaò feito >

e fatisfazerlfae a proraefla , còm que os obrigara a ajudalo

naquella guerra
,
pelo que lhes offereceo a parle da Cidade,

que qWqs naó quizerâo a ceitar , fenaõ os deípojos , e rique-

zas
5
que houverao dos Mouros , que conta a hiíloria an-

tiga , jíerem muitos panos de ouro , íeda , e aljôfar , com
outras joyas, e peças de grande preço; asquaes repartio

entre todos , conforme as qualidades de fuás peíToâs » de que
elles íicàraõ contentes , e íatisfeitos , exalçando a magnifi-

cência , e animo liberal delRey , o qual os mandou prover
de tudo o neceíTario para a viagem , que diípuzeraõ logo

,

o brigados , e agradecidos.

Aos que fe quizeíao ficar , nao fô repartio elRey
parte das riquezas, que fe ganharão nofacco: mas para

. que
U) Miguel Leitão in MtfceL
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que o fizeíletn com mais commocHdade cftereceo , e deu ter-

ras, em que viveíTem com grandes exempçoens, e privi-

Jegios : o que eUes aceitarão, povoando as VíHas de Al*

mada, ViUa-franca , Villa- Verde, Azambuja, Arruda , e

Lourinhaã ; e nelles , e íeus defcendentes fe continuarão

as mercês, que por elRey D. Afonío , e feus lucceílores,

lhe foraõ concedidas i e fe lhe guardaõ até o prefente.

Hum dos principaes Eftrargeiros, que ficaraõem

Portugal era D. Ligel de nsçaõ Framengo , que Manoel
Sueyro diz , haverle de chamar Ligerio , mas ( conforme a

meu juizo ) fe enganou, feguindo a Duarte Nunez de Li^õ,

em quanto a dizer
,
que acabada de gsnhar Lisboa , o fize-

ra ElRey Alcayde mordo Caílello : coufa naquelles tem-
pos de grande confiança , porque ainda , que efte Cavallei-

ro era muy esforçado , como bem o moftrou , fendo hum
dos c.ompp.nheiros: de Gonçalo Mendez d^Amaya , chama-
do o Lidador , quando pelejou com aboleimar , e Hali Boa-

eem : cem tudo naô achamos no Conde D. Pedro , que el-

Jefoffe Akaydede Lisboa , íensõ Pêro Viegas . cem cuja

filha elle calou, Provsííe com as rpefmas palavras do Con-
de , no titulo 6^» que íaô eftas. EJ}e Dow Ligel de Vrandes «

cascou ElRey L-.ÂfonJo depois, que ttnwu Lisloa^ com Dona
Dordiãyjilha do Alcayde D, Fero Viegas ^ Cjtie foy o }vu
nieiro Alcayde de Lisboa , i^ foy o for Icvgos tempos , C?^

te^ie a Palmella ante ^ que Lisboa Joffè temida. E psrece
conforme a ifío , que Duârte Nunez , e todos es que o fe-

guiraõ fe equivocarão , chamando Alcayde de Liiboa a D-
Ligel

.
fendo , que o foy feu fogro Pêro Viegas, ecahindo

neíle engsro o P. Fr. Antci io Brandão fufperdeo o juízo,
deixando de tocara matéria.

Muito cazo ffizem noffos hií>ori?dores de Chide Ro"
lim , hum dos principaes Círpitaens Fílrangeiros , que fi-

cou neíle Reyno : aò qual Argcte de MoHna , e o Conde D.
Pedro ( que nclle dá principio ao titulo 70, ) fazem natural

de Frandes. Deulhe ElRey D. Affbnío Henriquez a ViUa
da Azambuja j em cujo íenhcrio íuccedeo Fernaõ Gonçal^

ves
(?) Argoie deMâlíTíaM^t^, c. 8 y. da rxlrezade Ariéh

hma. C. D. Tedro /«7o,
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vesleuneto, íillio de fua filha Dona Maria Rolim, ede
Gonçalo Fernandes de Tavares. Em feus deícendentcs íe
perpetuou a geração dos Rolins, que promifcuamente le

chamaó também Mouras , ambos appelidos dos mais antU
gos deite Reyno.

O D. Fr. António Brandão foy achar na torre do
Tombo a doação d*Azambuja , feita por EIRey D.Sancho
I. do nome em Portugal , treze annos depois , que Lisboa
le ganhou aos Mouros , pelo que poe n em duvida, fe eíta

doação foy feita a Childe de i^olim , ou a outro do mefmoi
nome, que fe acharia nas guerras do Algarve com EIRe/
D. Sancho, efupofto, que o maímo Author deixa efte

ponto indeciío , cada hum pode julgar delle, o que lhe pa*

recer.

No tit. 69. falia o CD. Pedro em D- Guilherme , e
D. Roberto de Lacorni ambos irmãos , aos quaes deu EIRey
D. AíFonfo a Atouguia de que foraõ Alcaydes , e fenhores

por fe acharem com elle na tomada de Lisboa i e morto D.
Guilherme fem fucceçaõ , ficou o íenliorio a feu irmaó: em
cujos defcendentes íe continuou. Ao numefodosfídalgoá
Eílrangeiros , que íe acharão na reftauraçaõ de Lisboa,-

junta o P. Chronifta mór a D. Jordaô primeiro povoador ,

e fenhorda Villa de Lourinhaâ. E também a D. Ulardode
naçaó Francez , a que EIRey fez doação de Villa Verde ,

de que ficou memoria nos archivos da torre do Tombo>
nós a fizéramos dos mais Portuguezes,e Eílrangeiros,que fô

acharão no accedio deíla illuílriílima Cidade , fe o tempo

,

e falta de hiítoria nos naô tivera obfcurecido íeus feitos; e

nomes: mas na íegunda parte fe íuprirà algum tanto eíla

falta com a noticia , que íe acha nas Chronicas efcrituras,

doaçoens , e fepulturas, animandonos a proíeguila ( com o
favor divino ) fe o conhecimento do muito , que trabalha-

mos neíla pri neira , der lugar a confiderar fe o grande íer-

viço , qae fizemos a noíTa pátria , refufcitando fuás mais

remotas antiguidades, e alUm efperamos, que fenaõmof-
trara ingrata na remuneração delle , fe fouber reconhecer >

que
(i) Fr. AnP. Brandão lib^ ro- cap. %J. (1) C. D. ?^edr9

tit. 6?.
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qiae fao eílas grandezas fuás , e quando o naô faça : os ho.

menídodovo faberaõ avaliar apJicandoros , o que Pedro
Crinito I parece efcreveo a eíle propofito. Qtiod Jl mula
fint pramiain civhate tioftra conflitutoíhonís ingenns , /ror
pter adverfam rerum fortunams&' incredtbílem homintim am*
bitienemfpero tamenfore ut multi graúani aliquam ftnt ha-

bituri noftris lahorrbtis , quod tn tam Jáeia conâitwnejiudio.

rum gradtimjervavi , ac re maxime inclwata, winhnè dej^pe-

randumputaví ,
quod^ ut eumqtie *, acceftum afímmlatíim-

que ; ftt tn tam Dano , é^' anctptú judicio hcmmmn : haud
equidem vehementer laboro \ Jemel enim cofifUtui , hofiejr.us

ejfe famamprxclaris fltídiis quxrere quam Wfemqticejltim
maksarâbusconfeíiarL

F I M.

TABOA:
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TABO ADA
DOS capítulos,

,QÍJE SE CONTEM NESTE LIVRO^

Livro primeira.

CAP. I. Da introducçaõ deíle livro, e fituaçao geo-
graphica da Cidade úq Lisl^oa.

Cap. II. Das divifoens das gentes i que houve
antes, e deípois do diluvio univerfal , e como o

Patriarcha Noè repartio a povoação do mundo entre feus fi-

lhos, e defcendentes.

Cap. III. Dos filhos
, que Javan teve $ em que terras

povoarão , e qual coube a Blila Teu primogénito : provafe ,

que fundou Lisboa , e lhe pój íeu nome. ' :^

Cap. IV. Em que fe corrobora a opinião de Goro-
pio, e fundação de Lisboa feita por Elifa com conjeiílu-

ras prováveis , e de algumas terrâs Occidentaes % que po-
voou.

Gap. V. Das expofiçoens » que fe daõ a humas pala-

vras do cap. 27. do^-Propheta Ezechiel.
Cap. VL Em que fe profegue a matéria do paffado ,; e

conclue
, que as palavras do Propheta íe devem entender

de Lisboa , e as razoens porque.
Cap. VIL De como muitas fabulas da cqga gentilida-

de tlv.eraõ por fundamento verdades da íagradaEfcritura j e
como o Santo Noé foy tido por Baccho , e Eliía por Lufo

,

ou Lyfias , quedeaonoi^e a Luíltania.

Cap. VIU. Em que íe confirma a matéria do paíTado ,

provanjofe, que Baccho , e Noé vieraó a Hefpanha, e
qual dos Bacchos podia íer o que veyoa ella.

Cap. IX. Em que íe prova
, que do nome que Elifa

deu



que fe cotitem nefte livro: l^^
3eu a Lisboa fe dirivou o que teve tcda a Proviícia , cha-

nandofe Lufitania, cu Lyfitania.

Cap. X. Em que fe proíegue a matéria do paíTado , e
opinioens á cerca do nome de Lufitania

,
que conclucíB fer

derivado do noíTo Eli ia.

Cap. Xí. De outras interpretsçoens i que íe dsõ ás pa-

lavras dePlinJo, e ao nome de Lufitania , e origem dos
povos Turdolos. v '

V,; >:- Cap. XíL De como os Turdetanos , e dulos de toda

Hefpanha defcendiaò dos Velhos , que habitavao os campos
de Lisboa , e deíles aprenderão letras, e outras fciencias.

Cap. XIII. Das letras, que ufaraõ os Turdulos anti-

gos, e lingôa
,
que entre elles fe fallava , e o que fe po*

de conjedurar nefta matéria.

Cap. XIV. De quem foy o primeiro povoador de Hef-
panha, de que os antigos Turdolos defcendem, e opiniões

à cerca defta matéria.

Cap. XV. Das opinioens , que ha á cerca da parte poc
onde começou Tubalia a povoar Hefpanha.

Cap. X V;!. Em que fe examina o lugar de Pomponio
Mela, e prova que a primeira povoação, de Tubal, foy,

Setuval.

Cap. XVII' Das opinioens , que tiveraõ os Sábios, e,

Philoíofos antigos dos campos Elifios , e de alguns moder-
nos , que CS fituaraó em Andaluzia»

Cap. XVIII. Da razaó, que tiveraô os antigos para
dizer, que a Ilha de Cadiz era a ultima terra do mundo >

provafe que o he Lisboa . e fcus campos.
Cap. XIX. Em que íe proíegue a matéria do paíTado^

e ccnclue fer o promontório de Lisboa a ultima das terras

do mundo ns opinião dos antigos.

Cap. XX. De ccmo algtns Fhilofophos tiversôpara
fi, que os campos Elifios eftavaõ junto do globo da Lua:
o que íe deve entender do lícílo promontório , qus foy cha-
mado monte da Lua.

Cap. AXI- De comofingira6 os Poetas , que o Sol
defcançí^va no noíTo promortorio, e queelle, e osrrais
Planetas le alimentavaõ dos v^pcres do Occeano » e do

^k templo
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,

templo i quenòííos Lisbonenfes lhe levantirao.

Cap. XX//. Em que fe proíegue a matéria do paffa-

do , dilcuríaíido quando podia fer fundado eíte temploi

Cap. XXIll. \^3^^ opinioens ,
que os antigos ti verão

do Rio Letheo , fer o Lima de Portugal , que corria antes

de íe paílir aos campos Elifios.

Cap. XXL V. Em que fe convencem os Authorcs
, que

dizem fer o Guadalete o Rio do efquecimento.

Cap. XX V« Em que fe prova com outras authoridades

â matéria do paílado , e declaraó huns verfos de Silio Itáli-

co ao mefmo propofito.

Cap. XXVI. Em que explicandofe os verfos de Ho-
mero, íe tocaõ excellencias do fitio de Lisboa , e campos
de feu deftrido.

Cap. XX VIL Em qiie fe prova a amenidade dos cam-
pos de Lisboa , e fcrtii abundância de frutos , e mantimen-
tos delia.

Cap. XX Vill. Apologético em defenfao das agoas de
Lisboa , e propriedadesoccultas de algumas.

Cap. XXíX. Em que prbfegue a matéria do paffado,

õ louvores do vento Zephyro Occidental.
Cap. XXX. Em que fe prova cora authoridades, e

exemplos de Efcritofes antigos, e modernos
,
que as egoas

dos campos de Lisboa concebiaõ do vento.

Cap. XXXI. ^^% opinioens, que tiveraõ antigos , e

ftiodernos deeílarem os campos Elifcos nas Ilhas fortuna-

das , e quaes foraó eftass

Cap, XXXíí. Qj:i@ profegue a matéria do paíTado , e

em que èonfjíle o engano dos que efcreveraò , chamaremfe
as Ilhas Canareas, fortunadas.

Cap. XXXlíí. Em que feconclue, que EUfa deu o
nome aos campos Elifia? , e opinioens dos que dizem , que
Lisboa o tomòú del-Ies , com outivas coufa^? a eíle propo-

fitó*
'

Cap. XXXIV. Da diíFirenç^ , que ha entre as duas

Ilhas Erythrea , e Erithia , e como eftà fegunda he huma
das noíT^s antigas fortunadas.

Cáp. XXXV. Em que íe prova, que a Ilha de Ca-

diz
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diz foy chaifsdá Enthrea , e quem 3he pc7 efle ro» e.

Gsp. XXXVl' Em que íe dedar? õ burras palsvrascle

Apolidoro Athenienfe , de qve íe coiige haver tcm-rdoa

noíTâ Ilha Erithia o nome de huma das quatro irmaâs, que
guardavaõ o horto das mfçaãs de cuío.

Cap. XXXVII. Em que íe profogue a matéria do
paílado , e donde foy natuiai Geriaõ , cem tudo o que fua

hiítoria tem de verdadeira , e o que de fabulofa. .

Cap. ZXJÍVIII. Em que fe prolegue a matéria do
paíTado i e prova que viveo GerisÔ na Ilha Erythia

,
que

eraõ os campos de Liaboa \ onde Hercules ovenceo, e ma-
tou, -t

Cap. XXXIX, Em que fe prova , que as riquezas de
Geriaõ eraõ os gados , que trazia na Ilha Erythia , donde
Hercules lhos roubou.

Cap. XXXX, Em que fe concluem as coufas de Ge-:

riaõ , e o que diíTeraõ os antigos da pedra Ceraunia , ou
CarbuncJo

, que fe achava nos campos de Lisboa.

Livro fegundo,

C'>
Ap. T. De quem foy o valerofo Capitão Achiles;;é

j como o efcondeo fua mãy
, por naõ hir á guerra de

Troya , e foy achado por UliíTes no templo das Veítaes
,

que eítava junto de Lisboa.

Cap. II. Dos fundamentos , e conjeíluras com que fe
pode provar, que Achilles eíleve cm ChelJas fendo tem-
plo de virgens Veílaes.

Capj III. De quem foy a Deofa Vefta , que inftituio

a Religião das Veílaes , que guardavaõ o fogo perpetuo , e
veneração, que nas divinas , e humanas letras fe lhes atri-

buhiâ.

Cap. IV- De como entre varias gentes fe confervou o
fogo perpetuo religiofamente \ o qual Eneas levou de Tro-
ya a Itália, com a Religião das Veftaes, que depois foy
inftituida em Roma.

Cap. V. Em que fe deíFende o letreiro de huma pe-

í^k %^ dra

,
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dra , que efti na Igreja do Moíleyro de Ghellas , contra os
queeenturaõ > e íe prova com algumas conjeduras haver fi-

do CoHvento de Veítaes.

Cap. VI. Em que fe confirma fer Chellas Convento
deVeitaes com huma pedra, e outras couías a eíle propo-
fito.

Cap. Vil. De quem foy oaftuto Capitão Uliffes, feus
feitos, trabalhos, e peregrinaçoens antes, e depois da
guerra de Troya.

Cap. Vlll. Como UliíTes defembocando com tormen-
ta o eílreito de Gibraltar , cofteando nolTa Lufitania tomou
porto na foz do Tejo , e reedificou Lisboa.

Cap. IX. De como outros Capitaens Gregos vieraõ por
efte tempo a íHefpanha , com que íe confirma a vinda de
Ulifies , e de outras authoridades , com que fe pôde pro-

var.

Cap. X. Dos títulos de nobreza
,
que Lisboa adquirio

com a fundação de Elifa » e reeditícaçaó de Uufl^es.

Cap. XL \ò<i nome > que Ufilles poz a Lisboa depois,

que a fundou , e de varias opinioens , que ha neíta matéria,

efeus probaveis fundamentos.
Cap. ZIL Das caufas, que houve para le corrompe-

rem os nomes antigos de Lisboa, e ter o que hoje coníer-

va , e outras etymologias de feu nome.
Cap. XíU. De outras etymologias, que fe deraô ao

nomeOlifipo, em que alguns Authoies íe fundarão para

negar , que Uliffes edificaííe Lisboa.

Cap. Zl V. Em que fe profegue a matéria do paííado,

_e prova
,
que Uiifies efteve na coita de França , e na da In-

glaterra , e emprehendendo nova viagem pafiou a linha E-

quinocial.

Cap. XV. Em que fe reprova a opinião de alguns

Authores» que diíTeraõ haver Uliffes fundado duasUJifleas:

provaíle , que foy huma fó , e que efta he a Cidade de Lis-

boa.
Cap. XVL Em queíe profeguem os efcriptores anti-

gos , e modernos, que attribuem â UliíTes a fundação de hu-

ma íó Uiiirea > fem fituar outra na coita de Andaluzia.
Cap-
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Cap.XVlI. De quem foy a Deoía Minerva, e fun-

dação de leu templo , que Ujiiles fez em Lisboa , e a par-

te em que eftava.

Cap. A^VilL L)e como Abis ultirro Pvey dos antigos

de Heípanha fundou Sandarem com ajuda dos Gregos de
Lisboa , e de huma cruel batalha , em que Turdulos ven-
cerão os Celtas, com ajuda dos moradores da meíma Ci-
dade.

Cap. A^IX. De novas guerras , que os Turdulos tive-

rao com bárbaros , chamadoa Sarrios : cuja ferocidade redu-

zirão os moradores de Lisboa.

Cap. XX, Da entrada dos Carthaginefes em Hefpa-
nha, e como Hamikar defcobrio acoita de Luíitania , e
foy bem recebido no porto de Lisboa.

Cap. ZXL Do nome , e naícimento do rio Tejo ,Çe

íuas coulas até que banha os muros de Lisboa , e no Occea-
:ilo perde o nome.

Cap. XX\l, Em que fe profeguem as coufas do rio

Tejo , e expjicaó humns palavras de Eftrahaõ , fallando

de fua foz , e barra de Lisboa.

Cap. XJl'!!!. Da guerra, que os Sarrios íizeraõ aos

Celtas , que juntandoíe com os Turdetanos os deítruiraõ de

todo ficando fenhores das fronteiras de Lisboa.

Cap. XXW. De como Hamilcar Barcino Governador
de Carthago , cazou em Lisboa com huma fenhora princi-

pal , da qual teve por filho ao gr<inde Hannlbal , e dos fo«

corros, que elle levou de Lisboa , para as guerras de Itália,

e dos que lhe deu o Regulo Viriato.

Cap, XXV. De como os Romanos fe fizerao fenhores

deHefpanha , com expulfaô dos Carthaginefes, e conti-

nua'raò o governo delia, até a vinda de Cataó * e memo-
rias fuás achadas em Lisboa.

Cap. ZXVL Como a gente de Lisboa , e feu diftrito,

tomou á fua conta a vingança da morte de Cefaron Capi-

ta© Lufitano , formando exercito , com que marchou na

volta do Algarve. Provafe eílarem nelle os povos Cuneos.

Cap, XXWlh Da parte em que eílava a Cidade Conif-

torgi , e como 05 Liíbonenfes a cercarão , e ganharão por

for-
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força de armas deftruindo-a de todo.

Cap. XX^fiii. Di como o General Cancheno em pro-

fecuçao da vi dloria paliada marchou com o exercito, até o
eílreito de Gibraltar, edivldindo-o em duas partes, huma
paffou a Africa , e outra poz cerco á Cidade de Ocile com
inâo fucceíTo.

Gap. ZZlXDacomoos Lisbonenfes, quepaffaraõ

a Africa íe retirarão a Heípanha » e da mortandade, que
nelles fez o Conful Liicino Lucullo. E da famofa batalha,

em que vencerão ao Pretor Sérvio Sulpicio Galha.

Cap. XXX. Da traiçio
,
que Galba còmetteo contra

os Lufitanos matando-os aleivofamente , de que íe leguio

a guerra, de Viriato-

Gap. XXXI. Em que fe tocaS brevemente as coufas

do infigne Capitão Viriato , e o que fe pode colligir de íua

pátria. Continuação do fenhorio dos Romanos na Lulita-

nia , e alguns recontros , que a gente de Lisboa teve com
as reliquias dos Herminios

,
que Cefar tinha diftruido.

hivro tercekõ.

CAp.I- Da caufa, qu€ houve para Lisboa fer chama-
da Felicetas Júlia » e do privilegio de Municipio,quc

lhe foy dado por Júlio Cefar, e de como alguns lhe atri-

buirão o nome de Salacia.

Cap. 11. Da diíFerença , que havia entre Colónias i e
Municipos; Provafe íerem mais honrados os Cidadáos Ro-
manos , e que por efta caufa adquirio Lisboa grande privi-

legio de nobreza,
Cap. IIL Em que fe profegue a matéria do paffado , e

provaõ as grandes immunidades, que gozou Lisboa por

íer Municípios de Cidadãos Romanos.
Cap. IV. De como os Cidadãos dos Municípios, eíla-

vao agregados á tribu Galeria de Roma como eftavaõ os de
Lisboa, o que íc prova com algumas pedras de tempo de
Romano ,

Cap. V. De outras pedras de Cidadãos da tribu Gale-

ria , e da geração das Amenas.
Cap.
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Cap. VI. De mais pedras fepulchraes schadas em Lis-

boa , e feu deítridlo , e das ceremonias ufadas nos enteiios
dos defuntos.

Cap. VIL De outras pedras de tempo de Romanos, que
íe achaò em Lisboa.

Cap. VIU. De huma pedra achada em Lisboa,com que
fe confirma haver nella templo dedicado a Deofa Thetis.

Cap. IX. De como Odaviano fuccedeo no Império do
mundo a feu Tio Júlio Cefar , e do templo

, que teve em
Jjsboa com particulares facerdotes.

Cap. X. De Algumas memorias de Augufto , e íeus le-

gados.

Cap. XJ, Do Nafcimento de Chriíto noíTo Senhor , e
linaes , que o annunciaraõ , em Heípanha » fuceíTaõ de Ti-
bério no Império Romano , e embaixada f ^^^ a Cidade de
Lisboa lhe enviou , e fobre que.

Cap. A^II. De como nas prayas de Lisboa fora6 viftos

muitos homens marinhos, e outros monílruos; o que fe pio»

va com vários exemplos , e hum.a efcriptura.

Cap. XIII. De como ao Apoftolo Santiago lhe foy def-

tribuida a prégriçaõ Evangélica de Hefpanha, e vindo a el-

Ja pregou em Lisboa.

Cap. XIV. De como por auíencia de Santiago ficou S;

Pedro de Rates por feu Vigário em Hefpanha , e pregou
em Lisboa o Evangelho , pondo nella o primeiro Bifpo.

Cap. XV. Em que fe continua a matéria do paflado

confirmando-o com hum fragmento de Santo Athanafio
primeiro Bifpo de C,aragoqa.

Cap. Z VI. Da vida , e martyrio dos invidos íoldados,

e Martyres de Chriílo Anaílafio , e Plácido, 6c Geneílo na-
^ turaes de Lisboa.

Csp. XVII. De algumas contradiçoens , que fe achao

em Juliano , fobre o lugar do martyrio de S, Gens. Provafe,

que foy Bifpo, e o piimeiro de Lisboa , de que temos no-

ticia.

Cap. ZVIII. Das muitas Ermidas, que ha neíte Rey-
\ no da invocação de S. Gens » e outras conjeduras com que

fe prova
,
que foy Bifpo de Lisboa.

Cap,
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Cap. XIZ. Em que fe profegue a matéria do paffado J

com alguns exemplos a efte propofito.

Cap. XX. De huma pedra ,
que fe acha em Lisboa do

tempo do Emperador Cláudio , e epitáfio da fepultura de
£ucio Séneca Centuriaõ

,
que por eíte tempo morreo em

Cintra,

Cap. XZI. Em que fe traz outra pedra
, que confirma

a matéria do cap. paílado , e dous epithaphios de peffoas no-

bres de tempo dos Romanos.
Cap. XXII. De muitos Martyres

,
que padecerão em

Portugal na. perfeguiqaõ de Nero , e na pregação dos Apof-
tolos S. Pedro, e S.Paulo em Hefpanha , e Lisboa, e de
humaeílatua, que a mefma Cidade levantou ao Empera-
dor Vefpafiâno.

Cap. XXilí. De huma eítatua , que a Cidade de Lis-

boa levantou a Sabina Auguíla mulher do Emperadoc
Adriano.

C^p. XXIV. Djs vias militares » que de Lisboa fahiaa

para Merida , e Braga , fegundo o Itinerário do Empera»
dor Antonino.

Cap. XXV. De huma eílatua » que a Cidade de Lis-

boa levantou ao Emperador Lúcio Aurélio Commodo. En-
trada de Africanos em PortugU , que pretendem tomar Lis-

boa , e fe lhe defende valerofamente.

Cap. XXVK Da memoria levantada no templo do SoV
pela faude do Emperador Septimo Severo , e de feu filho

Antonino , e de outra pedra achada em Cheilas do tempo
do Emperador Macrino.

Cap. XX^Í/. De huma memoria dedicada pela Cidade

de Lisboa ao Emperador Fillppe da qual fe conjedura , que
era ja Chriftao . quando íe lhe dedicou.

Cap. XXÍ^/y/. Do gloriofo martirio dos Santos, ir-

mãos FeriíTimo , Máxima, e Júlia naturaes de Lisboa, e

feus padroeiros.

Cap. XXÍX. Em que fe profegue a matéria do paíTadoi

e fe toca5 algumas maravilhas , que Noflo Senhor tem
obrado, por interceíTaõ dos Santos Martyres.

Cap. XXX. Do Concilio EHiberitano que fe celebrou

em
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cm Helpsnha , e l'e nelle íe achou algum Bi{po deXúboa ^

,Com o que íe pode conjeduiar r.tit^ nu:teri£. >c-: j

í' Cap. X-XX/. Ua vida do glorioio íarto Olirtpio ra*

tural de Lisboa hlcritor Ecclefialiícu accnnin o títfcníor da
fé , e períeguidor dos Arriarios > Biipo de 1 ríitu , e depois

de Toledo.
Cap. XXXII. De vários encom ioò con que os efcríto-

res , e EccJeíiaít«coi louvaò a Santo Oiiíiipio , e dos livros,

queefcrevco , e fua morte.

Cap. ZXXllI. Do defeílrado fim de Pútamio Bifpo

de Lisboa , e caiiza de iua apoítàcia , wontorroe a opinião

dos Authores que f^guem a Ambrclio de Morales.

Cap.XXXíV, Em que fedeffendeque Potamio , naô
foy Bifpo de Lisboa contra à opinião dui Authores que tem
o contrario.

Livro Qtiarto»

CAp; L Da entrada das naçoens íeptentrionaes em' Hef-

panha, edeítruiçoens que nellí fizéraô até cercarem
Lisboa» e do primeiro Concilio de Braga em que íé feZ

menção detle íitio.

Cap. 11. Em que fe traz huma carta de Arisberto Bif-

po do Porto para^amerio Arcediago de Braga , que confir-

ma o cerco de Lisboa, e da diviiaõ , que os Bárbaros fize*

raô dè Hefpanha , e a quaes delies coube a parte dcf Lufita-

liia, em que entrava Lisboa.

Cap. lU. Gomo Atacts Rey dos Atanos como o foc-

corro , que tirou de Lisboa , e outros lugares de Portugal

,

deu batalha »âos Romanos, e Godos, e nel'a foy vjncido ,

e morto ,^ retirandoCe íuas geates a Lisboa, e lugares de
leu íeílrido , e outras couzas a efte prof ofit .

Cap. IV. De como Remlfrnundo Rey do? Suevos fd

fez fenhor de Lisboa entregandolha Lufidio Governadot
delia, e o que íe pode conjedurar da família d^s Lufidios.

Cap. V. Da íucceíTáõ dos Reys Godos em Hefpanha
atéy que Leoyigildo íe iotroduzio no Reynò dos Suevos,'

e do Concilo
, que feu filho Recarredo fez juntar eín íFole-

LI do
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^p qni que fe achou Paulo Bifpp de Lisboa.

Cap. VL Da íucceílao dos Reys Godos, e concílios

,

jgue èmíeu tempo fe celebrarão, e dos Bifpos de Lisboa,
que nellesíe acharão-

Op, Vi/. Do tnartyrio do gloriofo S. Félix Diácono;
que padeceo em Girona \ cujas lagradas Reliquiaseftaõ no
Mofteyro(fe Cheias, e a qtiivocação que ha entre elle , e
3. Feliix Arcejdi go deS-Narcifo*

Cap. V//L Em que te traz huisfia pedra achada no
Moíleyro de Chellas

,
que declara eítar nelle o corpo de S.

EeJixíuaexpofiçaô.
Cap. IX. Em que profegue a matéria do paíTado, cor*

rypçaõ do nome de S. Félix em S. Perofiiis , devoção que
QOCH elte íet^m em Lisboa , e todo Portugal.

Cap. X, Da fucceíTaõ de Wamba , e outros -Reys Go*
dos , Concílios que fizeraõ congregar , e Biípos de Lisboa ,

que nelles feachar.ó, e couzas qnfe houve para íe perdec
Hefpanha.

Cap. XL De eomo os Mouros conquiílatáõ Hefpa-
©iha , miferavel eftado em que 3 puzeraõ , e como ganharão
Listboa.

Cap. Xn. Das opinioens que ha de fer Liderico pri-

meiro <5onde de Flandes Portuguez% e natural de Lisboa,

por cú)a çagza fe relata íuavida» e o tempo em que fiot

receo.-.< .

Cap. XIJL Em que fe profeguem as couzas de Lyde?
lico de fua morte. .

Cap. JÍI V. Do principio da reílauraçaô de Hefpanha
feita pelo Infante D. P^layo , e feus fucceflores atè D. Af.

fonfo o Cafto , o qual ganhou Lisboa aos Mouros , com d
«értezia , que ha neíla matéria*

Cap.ZV. Decoqio reynando em Hefpanha D. Alon*

ÍP> que chanraraô Magno, fe t!oucherao a ella os corpos

de Santo Adriâõ , Natália , e feu martyrio com o de outros

companheiros.

Cap.ZVt De como os corpos dos Santos Martyres

fotaõ tiesíadados dè RQoaa a íieípaaha , e a^gwmas çouzas

•tocaatQS aeilã.materiâv: • -,^ c;;,^: i. jVtoJ o^



gudfè cmtèm nefie livro. 26c
Cap. A'VH. Em que fe conclue eftarem no Moíleyro

de Chellas , os corpos dos Santos , Adriaõ , e Natália , e
companheiros.

Cap. X VIII. De hum milagre notável com que fe con-

firma eftarem na Igreja de Chellas os corpos dos Santos , e
algumas coufas acerca da tradição.

Cap. XIX. De como Liiboa foy ganhada^aos Mouros
por ElRey D. Ordonho IJI. de Leaõ , e por E Rey D. Alon-
ío o VI» a que chamarão Emperador, achandoíe nefta em-
preza o Conde D. Henrique.

Cap. XX. Da viagem que fizeraõ certos Mouros mo«
radores em Lisboa no tempo, que eraõ íenhores delia, como
que da mefma viagem fe pode colligir.

Cap. XXI. Í3e como o Conde D. Raymundo désbara

tou certos Reys Mouros, hum dellesde Lisboa.

Cap. XXH. De como ElRey D. Afíonfo Henriques in-

tentou toniâr Lisboa , e o naõ coníeguio , e como aportan-

do depois em Cafcaes huma Armada de Eílrangeiros , que
paflavuô 4 terra íanta fe valeo delia para o mefmo eFeito.

Cap. XXII/. Em que fe profegue a matéria do paíTa»

do , e viagem que a armada fez até chegar a Lisboa , e nu-

mero -de gente , e navios qne trazia.

Cap. XXl V. De como ElRey fundou duas Igrejas, pa-

ra fepu4lar os que morriaô nos combates , e da milagrofa-

vidoria , que osnoftos alcançarão dos MoUros, que vi-

nhaõ íoccorrer os de Lisboa
, junto ao rio de Sacavém.

Cap. XXV. De huma preza , que Dotn Pedro Affon-
fo irmaõ delRey tort.ou , de huma álha , e thezouros do
Alcaide de Lií^boa, e origem das armas dos Cunhas.

Cap. XX V/. Do ultimo combate que fe deu ã Cida-

de > e como foy ganhada aos Mouros.
Cap. XXVII. De algumas maravilhas; que NoíTo

Senhor obrou pelos merecimentos de hum Cavalleiro Ale-

mão chamado Henrique que os Mouros matarão no comba-
te de Lisboa.

Cap, XXVni. Em que fe profegue a matéria do paf-

íado , e de huma palma que nafceo na fepultura do Caval-

leiro Henrique , e o epitaphio delia.

Cap.
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Cap. XXIX. Da hum íidalgo chamido Martim Mo-
a'z ,

que matcaraô os Mouros na entrada de Lisboa , e

íua deícendencia , e outros fidalgos que nelia fe acharão.

Cap. XXX- Das mercêíí, que ElRey fez aos Fidal-

gos , *e maii hílrangeiíos , que ficarão nefte Reyno.
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